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Sammanfattning 
Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande 
arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte 
längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya 
arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger 
tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. 
Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom agile. 

Tieto har använt sig av agile och då främst Scrum i sina projekt sedan tidigt 2000-tal och 
haft lyckat resultat. Projekten som använt Scrum har levererat i tid och haft nöjda kunder. 
Dock har Tieto inte utrett vilka konsekvenser Scrum får för ett projekt. Denna studies fokus 
låg på att undersöka konsekvenserna av att använda Scrum i ett projekt. Detta gjordes med 
hjälp av intervjuer, observationer och en enkät där arbetet för ett antal Scrum-projekt 
studerades. Resultatet jämfördes sedan med rådande litteratur inom ämnet samt studier från 
The Standish group, VersionOne och Yahoo!. 

Rapportens slutsats är att Scrum påverkar mer än bara arbetssättet och att dessa effekter 
måste betänkas. Många positiva konsekvenser av användandet av Scrum kunde ses men 
även ett antal risker upptäcktes. För ett lyckat Scrum-projekt behövs en delaktig 
produktägare, en engagerad ScrumMaster och ett team som tycker om att ta eget ansvar. 





Abstract 
During the late 1990s, developers became more and more dissatisfied with the current way 
of working in the projects. Developers felt that models such as the waterfall model did not 
reflect the reality of how software development works in practice. This dissatisfaction led to 
the development of new models and in 2001 they gathered under the same name in the 
Agile Manifesto. Agile focuses on working software, customer collaboration and variability. 
Scrum is currently one of the most popular frameworks in agile. 

Tieto has implemented agile and particularly Scrum in their projects since early 2000 and 
have had success. The projects that used Scrum delivered on time and had satisfied 
customers. However Tieto has not investigated the impact Scrum has on projects. This study 
focus was on examining the consequences of using Scrum in a project. This was done 
through interviews, observations and a survey in which the work of a number of Scrum 
projects were studied. The result was then compared with the current literature in the 
subject, and studies by The Standish Group, VersionOne and Yahoo!. 

The report concludes that Scrum affects more than just the way of working and that these 
effects must be taken under consideration. Many positive consequences of the use of Scrum 
could be seen but also a number of risks were detected. For a successful Scrum project one 
needs an involved product owner, a committed ScrumMaster and a team that likes to take 
responsibility. 

 

 





 

Förord 
Vi vill tacka alla respondenter som tagit sig tid att svara på våra frågor, både genom 
intervjuer, under observationer samt via studiens enkät. Under arbetets gång har vi även 
träffat många hjälpsamma och pratglada människor som vi vill tacka för deras tid.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare, Christer Gustavsson, vår chef på Tieto, Torkel 
Finnström samt vår examinator Vivian Vimarlund. Utan er hade rapporten inte blivit 
skriven. 
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1 Inledning 1 

1 Inledning  
I takt med att tekniken utvecklas ökar kraven på snabba och smidiga utvecklingssätt. För 
mindre än 60 år sedan fanns inga modeller alls för utveckling och begreppet projekt 
användes inte. Idag pressas priserna konstant och kunderna förväntar sig nya och bättre 
produkter i en allt snabbare takt. Samtidigt förändras förväntningarna och kraven på 
produkterna snabbare än någonsin och det är idag viktigare att anpassa sig till marknaden än 
någonsin tidigare. För att möta kravet på snabbare och mer flexibel utveckling har företag 
börjat använda ett nytt arbetssätt, agile, där Scrum just nu är det mest populära ramverket. 
Vad får då detta för konsekvenser? Vad innebär dessa förändringar? 

1.1 Bakgrund  
Redan tidigt 2000-tal började Tieto titta på agile och de fördelar som detta tankesätt kunde 
erbjuda företaget. Då var Scrum ännu ganska okänt och i viss mån ett ganska obeprövat 
ramverk. Arbetet med Scrum gav nöjda kunder och erbjöd Tieto nya affärsmöjligheter. 
Intresset för agile och dess möjligheter spred sig på ett antal olika kontor och alla 
inblandade fick positiva reaktioner från kunder och medarbetare. Idag är agile och Scrum 
utbrett och används på många arbetsplatser. Tieto har fortsatt att ha lyckade resultat med 
Scrum men arbetet för att utvecklas och bli bättre fortsätter ständigt och därför ville Tieto 
undersöka vilka effekter användningen av Scrum medför. 

1.2 Syfte  
Att studera konsekvenserna som följer vid användningen av Scrum inom mjukvaruprojekt 
på Tieto. 

1.3 Frågeställning 
För att belysa konsekvenserna har frågor kring roller, omfördelat ansvar, kommunikation, 
möten, dokumentation, projektfaser samt projektorganisation studerats. Efter en inledande 
studie av teorin blev följande aktuellt: 

 Vilka konsekvenser medför Scrum i ett mjukvaruprojekt på Tieto? 

1.4 Avgränsningar 
 Enbart Scrum-team har studerats i fallstudien.  

 Denna studie gör en teoretisk jämförelse mellan linjära projektmodeller och Scrum. 



1 Inledning 2 

 Studien granskar nuet, det vill säga hur de studerade teamen arbetar idag, genom 
intervjuer och observationer.   

 Studien granskar enbart projektmodeller1

1.5 Målgrupp 

. 

Rapporten är skriven så att alla intresserade ska kunna läsa och ta till sig den. Rapporten är 
av extra intresse för anställda på Tieto då den ger en bild av hur användningen av Scrum ser 
ut på Tieto. Den kan även vara intressant för de delar av Tieto som ännu inte implementerat 
Scrum men där ett intresse finns. 

1.6 Läsanvisningar 
Denna rapport förutsätter en grundläggande kunskap gällande Scrum och agile. Är man inte 
bekant med terminologin gällande agile och Scrum kan kapitel 3.3 med fördel läsas först.  

1.7 Rapportens upplägg 
Kapitel 2 behandlar den metodik som utnyttjats i rapporten. 

Kapitel 3 behandlar teorin som rapporten grundar sig på. 

Kapitel 4 redovisar resultatet från intervjuer, observationer och enkät. 

Kapitel 5 innehåller analys av resultatet samt slutsatser. 

 

 

 

 

                                                           
1 Projektmodeller beskriver arbetsflödet i ett projekt.  



2 Metod 3 

2 Metod  
Att veta hur en fråga bör studeras är en viktig del av forskningsprocessen. Det finns olika 
teorier att utnyttja beroende på vilken typ av frågeställning som är aktuell samt i vilken 
miljö problematiken ska studeras. Då frågeställningen i denna rapport behandlar sociala 
fenomen, där en stor del av datainsamlingen sker genom kommunikation med andra 
människor, har en beskrivande fallstudie genomförts. Fem team har studerats, fyra team i 
Karlstad samt ett team i Linköping. Teamet i Linköping fungerade som en förstudie inför 
fallstudien i Karlstad. De verktyg som har utnyttjats för att samla in data i fallstudien är 
intervjuer, observationer samt en enkät. Enligt Denscombe (2000) kan man genom att 
använda olika verktyg för att samla in data få skilda perspektiv på samma problem. Att se 
saker från olika vinklar och möjligheten att bekräfta resultat genom att jämföra data kan öka 
validiteten. 

I referensramen kommer en beskrivning av Scrum samt en beskrning av linjära 
projektmodeller ges. För att kunna urskilja vilka konsekvenser som fås av Scrum måste man 
veta vad som skiljer Scrum från det som användes tidigare. I denna studie hade de 
undersökta fallen använt linjära projektmodeller innan införandet av Scrum och på grund av 
detta görs även en teoretiskt granskning av linjära projektmodeller för att verkligen kunna 
förstå skillnaderna mellan det nya och det gamla. Först när man förstår skillnaderna kan 
man undersöka vilka konsekvenser det nya kan komma att innebära. Frågeställningen i 
denna studie medförde att en definition av effektivitet även var nödvändig. Effektivitet 
definieras i detta arbete, utifrån litteratur samt diskussion kring de studerade projekten, 
enligt följande   

Effektivitet 

 Antal procent avklarade tasks2

 Den tid det tar att komplettera en task.  

.  

 Hur stor förhållandet/kvoten mellan framgång och misslyckande är. 

 
 (Dalcher & Brodie, 2007). 

2.1 Datainsamling  
Då målet med studien var att studera användningen av Scrum i mjukvaruprojekt på Tieto 
samt om det följer några konsekvenser av detta krävdes både en översiktlig bild av 
organisationen samt en djupare förståelse för hur de enskilda grupperna arbetar dagligen. 
Därför har både kvantitativ och kvalitativ datainsamling utnyttjats.  Då en stor del av denna 

                                                           
2 En task är en mindre arbetsuppgift. För en mer utförlig definition av task se kapitel 3.3.3. 



2 Metod 4 

studie består av kvalitativ datainsamling kommer inte resultatet gå att generalisera. Det 
innebär att de konsekvenser som upptäckts framför allt kan applicera på de team som 
studerats. Konsekvenserna behöver inte gälla på andra team utan målet med studien är att 
bygga teorier som senare kan appliceras på andra team. 

2.2 Litteraturgranskning 
En grundlig litteraturgranskning utfördes i början av studien för att skapa en stark teoretisk 
grund inom ämnesområdena. Litteraturgranskningen pågick även kontinuerligt under 
studiens gång då nya aspekter att studera ständigt dök upp. Exempel på sökord som har 
utnyttjats i litteraturgranskningen är Scrum, agile, vattenfallsmodellen, Praktisk 
ProjektStyrning (PPS), IT-projekt, mjukvaruprojekt, software engineering, projekt.  

Universitetets sökverktyg har utnyttjats vid sökningar gällande böcker och artiklar men även 
Google har utnyttjats då mycket information om Scrum existerar just på internet. Exempel 
på databaser som använts är; EngineeringVillage, ISI Web of Knowledge samt Artikelsök. 
Information från sidor så som Scrum Alliance, Agile Alliance samt Mountain Goat Software 
har också utnyttjats. 

Under litteraturgranskningen har autenticiteten samt representativiteten av källorna som 
studerats granskats. De studier som presenteras i denna rapport vägdes mot varandra för att 
försäkra att de var trovärdiga. Studierna som ingår i denna rapport är tagna från The 
Standish Group, VersionOne samt Yahoo!. Studien från Yahoo! har valts att inkluderas i 
studien trots att det inte är en studie genomförd av en forskingsgrupp utan ett specifikt 
företag. Då resultatet från Yahoo!s studie korrelerade mot resultat från VersoinOnes studie 
ansågs resultatets validitet vara tillräckligt för att inkluderas i studien. 

2.3 Fallstudie 
En fallstudie är en empirisk undersökning som utreder nutida fenomen i deras naturliga 
miljö, där gränserna mellan det som ska studeras och miljön är mindre tydliga (Denscombe, 
2000).  

Enligt Yin (2009) är det viktigt att lägga upp en plan innan en studie utförs för att säkerställa 
en väl utförd studie. Yin gör en uppdelning av fallstudiens komponenter i tre delar för att 
underlätta planeringen av fallstudien, vilket har tillämpats i denna rapport.  

1. Studiens fråga – Vilka konsekvenser medför Scrum i ett mjukvaruprojekt? 

2. Enheter som ska studeras – Scrum-team  inom Tieto. 

3. Kriterierna för utförandet av analysen.  

För att kunna besvara frågeställningen utformades frågor kring områdena roller, ansvar och 
krav i projektgruppen, vilka kommunikationskanaler som finns samt projektets organisation 
i form av faser och kontakten ut mot den övriga organisationen. 



2 Metod 5 

2.3.1 Genomförande av intervjuer 
En intervju innefattar en mängd olika tekniker. Intervjun kan hållas strukturerad med hjälp 
av ett frågeformulär, ostrukturerad med öppna diskussionsfrågor eller semistrukturerad med 
en blandning av tillvägagångssätten (Denscombe, 2000). Intervjuerna i denna studie 
genomfördes semistrukturerade.  

Intervjuerna delades in i fyra grupper; produktägare, ScrumMaster, teamet, samt expert. För 
alla grupper, förutom experter, skapades en intervjumall som följdes under intervjuerna. För 
experter skapades istället individuella frågor då denna grupp var heterogen. När 
respondenten besvarade andra saker, utanför de frågor som ställdes, fick han/hon fortsätta 
för att senare ledas tillbaka till intervjumallen. Vid sammanställningen av intervjuerna 
strukturerades det som sagts under intervjuerna i ett svarsformulär (se bilaga A samt bilaga 
B för intervjufrågorna) som sedan skickades till respondenterna för godkännande och 
verifiering.  

Då möjligheten att intervjua produktägare var begränsad utfördes endast en sådan intervju. 
Detta ansågs otillräckligt att ha som grund för några slutsatser och har därmed lyfts bort ur 
rapporten. Tre expertintervjuer har utförts för att öka förståelsen för hur Tietos bakgrund 
och nuvarande arbete kring agile ser ut. De experter som har intervjuats är de som ansvarar 
för arbetet med agile i Linköping, Karlstad samt Oslo. Dessa experter sprider kunskap om 
agile i organisationen. Expertintervjuerna redovisas inte i rapporten då syftet i huvudsak var 
att få en bättre inblick i hur införandet av agile började på Tieto samt hur arbetet kring att 
upprätthålla och sprida agile ser ut. 

Genom att utföra testintervjuer, en pilotstudie, minimeras risken för att något går fel under 
de verkliga intervjuerna. En pilotstudie ger även möjligheten att upptäcka om 
tidsuppskattningen för intervjuerna är rimlig (Gillham, 2008). I denna studie utfördes tre 
testintervjuer innan de planerade intervjuerna och utifrån dessa omarbetades vissa frågor. 
Dessa intervjuer utfördes på Linköpingskontoret och var ursprungliga planerade att ingå i 
resultatet. Efter att intervjuerna genomförts visade det sig att det som tillämpades på 
Linköpingkontoret var en hybrid mellan olika metoder i agile. Av den anledningen 
inkluderades inte dessa intervjuer i resultatet och slutsatsen. 

Intervjuer i Karlstad 
Intervjuerna utförda i Karlstad hölls i olika miljöer där vissa av intervjuerna utfördes i 
konferensrum och andra i personalens fikarum, i brist på lediga lokaler. Strukturen för 
intervjuerna var densamma för alla. En del av intervjuerna spelades in för att ha möjligheten 
att kontrollera det som sagts i intervjuerna. Dock fanns inte möjligheten att spela in alla 
intervjuer på grund av tekniska problem. Intervjuerna varade i cirka 45 min.  

Expertintervjuer 
En av expertintervjuerna utfördes via telefon där hjälpmedel så som fjärrskrivbord3

                                                           
3 Fjärrskrivbord är en tjänst i Windows som gör det möjligt att ansluta till en dator från en 
annan över internet.   

 
utnyttjades och respondenten hade då möjligheten att visa PowerPoint-presentationer vid 
behov. De övriga två expertintervjuerna utfördes i lugna och avskilda konferensrum. 
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Validering av intervjuer 
För att minska risken för feltolkningar av det som sagts under en intervju föreslår 
Denscombe (2000) att man låter informanten ta del av resultatet från intervjun. Detta har 
gjorts i denna studie genom att en sammanställning av intervjuerna har skickats till 
respondenterna där de har haft möjligheten att kommentera det som sammanfattats. I flera 
fall har intervjuerna uppdaterats efter anmärkningar som respondenten har haft. På detta vis 
har data som insamlats genom intervjuerna validerats. 

Urval av respondenter till intervjuer 
Då denna studie genomfördes på Tieto i Linköping var det naturligt att studera det agila 
arbetet här. Respondenterna för intervjuerna i Linköping valdes ut av personalchefen på 
avdelningen. Tre intervjuer genomfördes i Linköping. 

Då Linköpingskontoret tidigare varit i kontakt med Karlstad gällande deras arbete kring 
Scrum samt att Karlstad mötte önskade förutsättningar, lagom stora team som arbetar efter 
Scrum, valdes Karlstad som ort för fallstudiens intervjuer. I Karlstad intervjuades fyra 
Scrum-team vilka valdes ut av ledningen i Karlstad. De tre ScrumMasters som intervjuades 
valdes alltså inte slumpmässigt. Från varje Scrum-team valdes två teammedlemmar för 
intervju. Av de åtta teammedlemmar som intervjuades valdes två slumpmässigt medan sex 
valdes av respektive ScrumMaster. 

2.3.2 Genomförande av observationer 
En observation fokuserar på vad som faktiskt händer till skillnad från både en intervju och 
en litteraturgranskning, där fokus istället ligger på vad någon säger har hänt. Detta ger en 
direkt inblick i fenomenet som undersöks och minskar risken för potentiellt färgade åsikter. 
(Denscombe, 2000) 

För denna studie har observationer genomförts genom deltagande på Scrum-möten samt 
planeringsmöten. Även det dagliga arbetet på kontoret har observerats. Detta har gjorts både 
i Karlstad samt Linköping. Observationerna som utfördes i Linköping har inte tagits med i 
resultatet av tidigare nämnd anledning. 

Urval för observationer  
Observationerna utfördes i de team som intervjuades (se urval av respondenter till 
intervjuer). 

2.3.3 Genomförande av enkät 
En enkät användes för att få bättre triangulering4

                                                           
4 Genom att samla in data med hjälp av olika metoder fås olika referenspunkter som kan 
jämföras. Detta kan hjälpa till att öka resultatets trovärdighet. (Denscombe, 2000) 

 av data samt för att kunna samla in data 
från grupper som inte studerats genom intervjuer och observationer. På så sätt har en större 
mängd information samlats in och detta har hjälpt till att validera resultatet från intervjuerna 
och observationerna. 
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Då möjligheten att intervjua alla Scrum-team och deras medlemmar inte fanns samt att den 
efterfrågade informationen var okomplicerad utnyttjades en enkät. Enligt Denscombe (2000) 
kan en enkät användas just när dessa premisser gäller; ett stort antal respondenter önskas, 
efterfrågad information tenderar att vara okomplicerad, fullständiga och öppna svar är 
troliga samt att standardiserade frågor behöver besvaras.  

En enkät kan bestå av två olika typer av frågor, öppna frågor eller fasta frågor. Vid en 
öppen fråga ges respondenten möjlighet att själv skriva ett svar medan en fast fråga har 
svarsalternativ (Denscombe, 2000). För denna studie har enbart fasta frågor utnyttjats då 
enkätens syfte var att kartlägga hur stor del av Scrums principer som de undersökta 
grupperna faktiskt utnyttjade.  

För att underlätta hanteringen av enkäten skapades denna på Tietos internetbaserade verktyg 
för informationsdelning, teamer5

Då intervjuer och observationer visade att olika Scrum-team benämnde och tolkade Scrum-
termer på olika sätt skapades dokumentet enkätinformation (se bilaga E). I detta dokument 
beskrevs de termer som utnyttjades i enkäten med korta förklaringar. Ett e-post skickades 
sedan ut till alla respondenter med information om hur man fick tillgång till enkäten samt en 
uppmaning att läsa dokumentet enkätinformation. För att ytterligare säkerställa att enkäten 
var tydlig testades enkäten på en grupp i Linköping. 

. Detta gjorde det även möjligt att nå respondenter på andra 
kontor som inte besöktes. Enkätens tillgänglighet underlättade även för respondenterna att 
besvara enkäten när de hade möjlighet. På detta vis behövde inte respondenterna aktivt 
lämna in enkäten då detta gjordes automatiskt. 

 

Urval av respondenter till enkäten 
Då populationen för undersökningen, det vill säga tillgången till Scrum-team, var begränsad 
och åtkomsten till populationen ännu mer begränsad, då Scrum-teamen fanns spridda på 
olika orter, användes ett bekvämlighetsurval6

Hantering av bortfall  

. Enkäten skickades till Karlstad där även 
intervjuer samt observationer hade utförts. Enkäten skickades även till ett Scrum-team i 
Sundsvall. 

För att minska risken för bortfall skapades en elektronisk enkät för att det skulle vara så 
enkelt som möjligt att svara, då respondenterna inte aktivt behövde skicka in sina enkätsvar. 
Efter cirka en vecka från att enkäten ursprungligen skickades ut, skickades en påminnelse 
via mail vilket ökade antalet svar något. Efter ytterligare en vecka skickades ännu en 
påminnelse.  

 

                                                           
5 Alla anställda på Tieto har tillgång till teamer och möjligheten att lägga in restriktioner på 
vilka som skulle få genomföra enkäten fanns. 
6 Då tillgång till hela populationen är sämre används den del man har tillgång till (Trost, 
2007). 
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3 Referensram – Mjukvaruprojekt  
Den moderna7

Under 1950-talet var projekten till stor del planerbara och förutsägbara. De stora komplexa 
militär- och rymdprojekten i USA drev fram projektformen. Under denna period 
producerades nya modeller och regelverk och planerings- och styrmetoder så som PERT

 projekthistorien börjar med militära projekt under senare hälften av 1900-
talet då man började se tillfälliga engångsuppgifter som ett avgränsat kunskapsområde. 
Genombrottet kom med det så kallade Polarisprogrammet under senare hälften av 1950-
talet, då den amerikanska flottan genom användande av modern operationsanalys lyckades 
förkorta utvecklingstiden för ett missilsystem med flera år. Därefter spred sig 
projektstyrning till civila sektorer och att jobba i projekt spred sig i västvärlden.  Fram till 
1970-talet var dock projektarbetsformen en avvikelse från det normala arbetet. Projekten var 
en episod medarbetarna deltog i under delar av sitt arbete, för att bidra med sin kunskap och 
därefter återgå till basorganisationen. (Wenell, 2001) 

8 
och CPM9

                                                           
7 Man har alltid jobbat i projektform i allt från pyramidbygge, kinesiska muren och 
vikingafärder. Att jobba i projektform var också en stor del av den industriella revolutionens 
framgång och möjliggjorde skapandet av många av dagens storföretag (Wenell, 2001; 
Söderlund, 2005). I denna rapport diskuteras enbart den senare delen av projektformens 
historik. 

 utvecklades. Det uppstod krav från beställarmyndigheten att leverantörerna 
skulle utse en ansvarig, en projektledare och detta ökade framväxten av formella 
projektorganisationer. För företag som var delaktiga i flera olika projekt fanns det nu flera 
projektledare som konkurrerade mot varandra om linjens resurser. Planering, kontroll och 
struktur var det centrala och mycket av detta ligger fortfarande kvar i dagens projektarbete. 
Långsamt började dock intresset öka för andra element av projektformen, så som ledarskap 
och gruppdynamik. Under 1970-talet lades fokus på ledarskapet i projekten och man började 
intressera sig för självstyrande grupper. Intresset för kvalitet och effektivitet i projekten 
växte också, inte bara för det enskilda projektet utan för hela verksamheten. Med 1980-talet 
kom PC-revolutionen, då datorerna kraftigt ökade och nya mer utvecklade metoder för 
planering med integrerad tid, resurs och kostnad förverkligades. Man hoppades på 
effektivare planering och styrning. Kvalitet och modeller blev också ett spännande ämne 
och nästan varje månad lanserades det nya koncept; Time to market, Concurrent 
Engineering, Lean Production, Coaching, Team buildning, Prototyping, TQM med flera. 
1990-talet kom att handla mycket om förloppen. Det fanns ett stort intresse för minskade 

8 Program Evaluation and Review Technique. Utvecklades av The Special Project Office i 
samband med Polarisprogrammet i USA. Ett system för att planera aktiviteter som bygger 
på att räkna fram vilken aktivitet som tar längst tid och därmed styr projektets sluttidpunkt. 
(Wenell, 2001) 
9 Critical Path Method utvecklades av det amerikanska kemiföretaget DuPont, samtidigt 
som PERT, för planering och styrning av anläggningsprojekt. (Wenell, 2001) 
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genomloppstider för projekt och processer med målet att kunna lansera en ny produkt 
tidigare. (Wenell, 2001) 

I motsats till den tiden då moderna projektformen utvecklades, då projekten var planerbara 
och förutsägbara, är dagens projekt i stor utsträckning påverkade av turbulens, det vill säga 
snabba oförutsägbara förändringar. Egenskaper så som anpassnings- och förändringsbarhet 
är egenskaper som har kommit att få större betydelse (Wenell, 2001; Christensen och 
Kreiner, 1997). Denna förändring har medfört ett stort intresse för lättrörligare 
projektarbetsformer. Det började dyka upp metoder som strävade efter att anpassa sig efter 
förändringar som sker under projektets gång, där det läggs mindre betoning på utförlig 
planering och dokumentering med syftet att förkorta och effektivisera projekten. Januari 
2001 samlades de ledande profilerna för de olika lättrörliga metoderna under en gemensam 
fana och skapade begreppet Agile Software Development. Ett gemensamt manifest (Agile 
manifesto) med 12 centrala principer (http://agilemanifesto.org) skapades. Inom agile är 
Scrum det ramverk som kommer att undersökas i denna rapport. 

För att kunna dra relevanta slutsatser av resultatet från studien och förstå vilka konsekvenser 
Scrum kan medföra måste man först ha en bild av hur arbetet ser ut i de projekt där agile 
och därmed Scrum ej tillämpas. Denna studie innehåller därför en överblick av linjära 
projektmodeller. En vanlig linjär modell för att leda projekt är vattenfallsmodellen och av 
den anledningen kommer denna modell att studeras. En annan aktuell linjär modell för 
denna rapport är Praktisk ProjektStyrning, PPS, då denna modell är utvecklad av Tieto. 

3.1 Vad är ett projekt  
Det är viktigt att definiera vad ett projekt är för att kunna definiera förändringar som 
eventuellt sker då olika projektmodeller utnyttjas. 

Definitionen för projekt som används i denna rapport är följande: 

”Med projekt menar vi en i tiden begränsad arbetsinsats utförd av en temporär 
organisation för att uppnå ett fastställt mål” (Lindstedt, Burenius, 1998) 

Ovanstående definition av projekt används även för definitionen av mjukvaruprojekt med 
tillägget att produkten som utvecklas är mjukvara. I rapporten används fortsättningsvis 
termen projekt för mjukvaruprojekt. 

Hur definieras projektets omfattning 
När ett projekts budget, tidsram och omfattning diskuteras används ofta en trade-off triangel 
för att beskriva hur dessa tre faktorer samspelar, se Figur 1. Om ett projekt till exempel har 
en bestämd budget och tidsram går det enbart att begränsa omfattningen, men om 
omfattningen är bestämd måste man betänka tidsramen och kanske budgeten. (Dalcher, 
2007) 



3 Referensram – Mjukvaruprojekt 11 

 
Figur 1 - Avgränsningen av projektets budget, tidsram och omfattning. 

3.2 Linjära projektmodeller 
Många av de linjära projektmodellerna har sin grund i Vattenfallsmodellen (Pfleeger, Atlee, 
2006) och det är därför den modell som kommer att beskrivas mer utförligt i kommande 
kapitel.  

Gemensamt för de linjära modellerna är att faserna utförs sekventiellt och att en fas måste 
avslutas innan en annan fas påbörjas10

3.2.1 Projektorganisation och en beskrivning av dess roller 

. Detta arbetssätt förutsätter att inga förändringar 
behöver göras på tidigare avlutade faser. (Pfleeger, Atlee, 2006) 

Projektorganisationen är den grupp människor som är delaktiga under projektets gång. 
Enligt Lööw (2003) består en vanlig projektorganisation av en styrgrupp, en projektledare, 
en referensgrup samt en projektgrupp. 

                                                           
10 Se kapitel 3.2.4, figur 4 för ett exempel på hur en linjär modells faser kan organiseras. 
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Figur 2 - Projektorganisationen i linjära projektmodeller. 

 

Beställaren kan vara en extern köpare av projektets resultat eller någon internt i den egna 
organisationen. Beställaren är den som finansierar projektet. (Pfleeger, Atlee, 2006) 

Styrgruppen har överordnat ansvar för projektet och övervakar därmed att projektet följer 
projektplanen. Då projektledarens befogenheter inte räcker till är det styrgruppen som fattar 
besluten. Vid interna projekt ingår vanligen en nära chef eller en representant från 
ledningsgruppen i styrgruppen. Om det finns en extern kund kan denne ingå i styrgruppen. 
(Lööw, 2003) 

Projektledaren har det övergripande ansvaret för projektet, se kapitel 3.2.2 för en grundlig 
beskrivning av denna roll. 

Projektgruppen är den grupp som kommer att utföra själva projektet. Se kapitel 3.2.3 för 
en definition av ett team. 

Referensgruppen är en grupp experter som fungerar som ett stöd åt projektledaren då 
extern rådgivning behövs. 
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3.2.2 Projektledaren 
 

”I projektet liknar projektledarens roll den uppgift som en VD har i 
företaget.”  (Briner, 1999). 

 

Projektledaren är den som styr projektet framåt och den som övervakar projektets progress. 
Briner (1999) beskriver projektledarens roll som liknande VD:ns roll i ett företag och vill på 
så sätt visa hur viktig rollen är för projektets framgång. 

Projektledaren har enligt Lööw (2003) följande punkter inom sitt ansvarsområde: 

 Leda och fördela arbetet. 

 Sammankalla projekt- och referensgrupp. 

 Skapa en projektplan tillsammans med projektdeltagarna. 

 Försäkra att projektet når de uppställda målen. 

 Rapportera till styrgrupp. 

 Följa upp och styra. 

Projektledaren jobbar i sex arbetsriktningar under projektets gång enligt Briner (1999) och 
täcker genom detta in kommunikation med alla projektets roller och får därmed en 
övergripande bild av hur projektet fortskrider, se Figur 3. 

 
 Figur 3 - Hur en projektledare arbetar enligt Briner (2009). 
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 Uppåt : Kommunikationen mot styrgruppen och eventuellt den interna beställaren 
av projektet. 

 Nedåt: Hantera arbetsgruppen så att prestationen maximeras individuellt och 
kollektivt. 

 Inåt: Granska eget agerande för att försäkra att ledarskapet bidrar positivt till 
projektet. 

 Utåt : Sköter all extern kontakt, till exempel mot extern kund, i fallet där en sådan 
finns. 

 Bakåt: Övervaka projektets utveckling genom att granska arbetet som utförs för att 
bland annat lära sig av misstag och utvecklas. 

 Framåt : Se till att gruppen sätter upp rimliga mål och får de resurser som behövs. 

3.2.3 Teamet 
Humphrey (2000) refererar till Jean L. Dyers definition på ett team.  

Ett team består av: 

 Minst två personer. 

 Jobbar mot ett gemensamt mål. 

 Alla personer har tilldelats en specifik roll eller uppgift. 

 Utförande av uppgiften kräver någon form av beroende mellan teamets 
medlemmar. 

Teamet kan bestå av nästan hur många personer som helst men teammedlemmarna är som 
mest effektiva när de kan utveckla personliga relationer vilket är enklast i små team 
(Humphrey, 2000).  

Om man ökar antalet teammedlemmar från två till tre ökar kommunikationsvägarna från en 
till tre. Formeln för antalet möjliga kommunikationsvägar blir n(n-1)/2 och formeln för 
möjliga arbetsgrupper blir 2n-1. I en grupp på tio personer blir då antalet 
kommunikationsvägar 45 stycken och antalet möjliga arbetsgrupper 1023 stycken. Den stora 
mängden kommunikationsvägar och arbetsgrupper gör det viktigt att verbalt kommunicera 
idéer och resultat men även att dokumentera vad som ska göras och vad som har gjorts. 
(Pfleeger, Atlee, 2006) 
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3.2.4 Vattenfallsmodellen – en modell för att leda projekt 
Vattenfallsmodellen är en linjär modell med icke överlappande, separerade aktiviteter där 
aktiviteterna är strukturerade i skilda faser. Det är en okomplicerad modell som är mer än 30 
år11

Projektorganisation och en beskrivning av dess roller 

 gammal och fortfarande mycket populär. En undersökning gjord 2002 visade att 35 % 
av företagen fortfarande använder denna modell. (Laplante, 2009; Neill & Laplante, 2003) 

Då vattenfallsmodellen är en linjär projektmodell följer projektorganisationen den struktur 
som definierats i kapitel 3.2.1. 

Dokumentation i linjära projekt  
Varje enskild fas producerar ett dokument som sedan fungerar som indata till nästa. 

 Kravanalysfasen resulterar i en kravlista. 

 Designfasen resulterar i en designbeskrivning. 

 Utvecklingsfasen resulterar i produktens kod. 

 Testfasen resulterar i en rapport som beskriver testningen. 

Dokumentation spelar en viktig roll då all information ska kunna spridas med hjälp av 
dokument. (Dalcher & Brodie, 2007) 

Vattenfallsmodellens faser 
Vilka faser som ingår i vattenfallsmodellen skiljer mellan olika varianter av modellen 
(Laplante, 2007). Figur 4 är ett exempel på hur vattenfallsmodellen kan se ut.   Figuren visar 
hur en viss fas måste vara avklarad för att nästa fas ska kunna inledas (Pfleeger, Atlee, 
2006). Denna variant av vattenfallsmodellen visar ett projekt som innehåller faserna 
kravanalys, design, utveckling och testning samt visar att underhåll hamnar utanför 
projektets vanliga faser. 

                                                           
11 Vattenfallsmodellen nämndes för första gången i en publikation av Royce, 1970 (Pfleeger, 
Atlee, 2006). 
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Figur 4 - Vattenfallsmodellens faser, underhållsfasen är inte alltid inkluderad i 

faserna. 

Kravanalys  
Ett krav är ett uttryck för ett önskat beteende (Pfleeger, Atlee, 2006). Ett krav kan vara 
uttryckt på en högre nivå, det vill säga med en enkel beskrivning av den önskade tjänsten 
men ett krav kan även vara detaljerat och uttryckt med en formell notation. (Laplante, 
2007). 

Figur 5 beskriver hur processen för att definiera krav kan se ut. Arbetet inleds med att 
samtala med kund för att skapa en förståelse av kundens önskan och behov. Genom att ställa 
frågor, visa likartade system eller utnyttja enklare prototyper skapas en initial bild av 
kundens behov. Utifrån detta skapas dokumentet kravdefinition. Detta är ett mindre formellt 
dokument där allt som diskuterats formuleras och fungerar som ett kvitto på att man har 
förstått kundens önskan. Utifrån kravdefinitionen skrivs kraven om med en mer formell 
notation och det är detta dokument, kravspecifikationen, som designers och utvecklare har 
tillgång till i kommande fas. (Pfleeger, Atlee, 2006) 

Det är möjligt att kraven förändras även efter att kravspecifikationen är skriven. När detta 
sker görs en granskning av den önskade kravförändringen. Figur 5 visar hur man stegar 
tillbaka i processen för att återigen börja på ruta ett med att finna det nya kravet för att 
därefter validera, verifiera och slutligen godkänna kravet. (Pfleeger, Atlee, 2006).  

 
Figur 5 - Insamling av krav. 
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Design av lösning 

Design är processen att transformera problemet till en lösning. När denna fas inleds finns en 
kravspecifikation som beskriver problemet som ska lösas. Utifrån denna skapas en 
beskrivning på lösningen. Denna beskrivning kallas Design (Pfleeger, Atlee, 2006). Under 
designfasen ska alltså de olika komponenterna som ska ingå i systemet definieras i en 
designspecifikation. En beskrivning av hur de enskilda komponenterna ska fungera samt 
deras gränssnitt skapas utifrån systemkraven i kravspecifikationen. Detta är arkitekturen för 
mjukvaran som ska produceras. (Laplante, 2007) 

Utveckling av systemet 
Under denna fas sker den faktiska utvecklingen av systemet, programmeringen. Parallellt 
med denna aktivitet sker enhetstester och modul- och systemtester skrivs. (Laplante, 2007)   

Testning av systemet 
En del testning pågår kontinuerligt under själva utvecklingen men när utvecklingen av 
systemet är avklarat påbörjas en explicit testfas. Under denna fas utförs acceptanstester och 
syftar till att undersöka om systemet uppfyller de i förväg uppsatta kraven. (Laplante, 2007)  

Underhåll av systemet 
I vissa versioner av vattenfallsmodellen ingår underhåll av projektet som en fas. Oavsett om 
denna del ingår direkt i projektet eller anses ligga utanför projektet syftar underhåll till 
hanteringen av förändringskrav och felrapporter efter att produkten levererats. (Laplante, 
2007). 

3.2.5 Praktisk ProjektStyrning 
Praktisk ProjektStyrning, PPS, är en styrmodell utvecklad av konsultbolaget Tieto, där 
denna studie utfördes. PPS är ett bra exempel på en linjär projektmodell och är en av de 
mest använda i Sverige samt har en tydlig koppling till vattenfallsmodellen. Därför är PPS 
ett bra praktiskt exempel på en linjär projektmodell som används inom industrin. All 
information om PPS i denna rapport är från Tieto.  

PPS delar in ett projekt i tre faser; förberedelse, genomförande och avveckling. Under 
processens gång finns det åtta beslutspunkter som måste hanteras, BP1 till BP8 som visas i 
Figur 6. Dessa punkter grundar sig alla i huruvida projektet skall fortlöpa eller avslutas och 
det är styrgruppens uppgift att fatta besluten. 
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Figur 6 - PPS faser och beslutspunkter. 

Projektorganisation och en beskrivning av Roller 
PPS har en väl definierad hierarki, som visas i Figur 7, där alla roller är tydligt definierade. 
Ansvar, uppgifter samt befogenheter för alla roller är utförligt beskrivna i PPS. 

 
Figur 7 - Strikt hierarkisk ordning där kommunikationen inte hoppar över något led. 

Beställare av projektet initierar och finansierar projektet samt säkerställer att resultatet 
bidrar till verksamhetens effektmål. 

Projektägaren startar projektet och säkerställer att det motsvarar beställarens förväntningar. 
Projektägaren säkrar finansieringen av projektet och försäkrar att avtalet med beställaren 
bidrar till nytta i leverantörens verksamhet. 

Resursägaren ser till att överenskomna resurser finns tillgängliga och att de uppfyller 
specificerade krav. 
Styrgruppen styr projektet framåt genom beslutspunkterna, BP1 till BP8, Figur 6, och 
säkrar att projektet bidrar till effektmålet. Det är även styrgruppen som bland annat tillsätter 
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projektledningen, godkänner projektplanen och kravbeskrivningen samt tillför resurser till 
projektet. 

Projektledningen är indelad i tre roller, projektledare, teknisk projektledare samt 
projektadministratör. Projektledaren ser till att projektet håller sig inom ramarna för 
projektdirektiven och projektplanen samt att resultatet följer krav- och 
lösningsbeskrivningen. Detta görs genom att utnyttja de tilldelade resurserna. Den tekniska 
projektledaren leder produktionen inom projektet och är den som ansvarar för att producera, 
leverera och överlämna rätt resultat. Även planering, ledning, uppföljning och styrning av 
själva produktionsarbetet görs av den tekniska projektledaren. Projektadministratören 
fungerar som en stödfunktion för planering, uppföljning och informationsspridning inom 
projektet.  

Referensgruppen beslutar om resultatets innehåll, egenskaper och möjlig användning. 

Arbetsgruppen tillsätts efter deras kompetens och kommer sedan överens med 
projektledaren om åtaganden. Genom projektets gång anses varje projektmedarbetare 
ansvarig för sin specifika del av resultatet.  

Dokumentation i PPS  
PPS definierar en stor mängd dokument som kan ingå i projektet där dokumentmallar finns 
definierade för alla dokument, vilket kan utnyttjas vid skapandet av dokumenten.  

Faser i PPS 
Figur 6 visar faser i PPS med tillhörande beslutspunkter. Under förberedelsefasen definieras 
projektets mål, begränsningar, risker samt vilket resultat som vill uppnås. Hur projektet ska 
genomföras fastställs även här, vilket innebär till exempel organisering av projektet, 
arbetsformer, produktionsmetoder samt kvalitetssäkring i en projektplan. Beslutpunkt ett, 
två och tre (BP1, BP2, BP3) berör beslut kring att inleda projektet och undersöka 
möjligheterna för projektet, allt kopplat till förberedelser. 

Det förväntade resultatet skapas under genomförandefasen. Aktiv återkoppling används för 
att i ett tidigt skede upptäcka om det finns ett behov av att förändra något. Detta 
kompletteras med ändringshantering.  

Avvecklingen av projekten är den sista fasen. Hur projektet genomförts och den kunskap 
som projektet genererat sammanfattas i en slutrapport. Slutligen återlämnas alla resurser 
från projektet. 
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3.3 Agile  
Det engelska ordet agile betyder lättrörlig vilket är kärnan av agile utveckling. Fokus ligger 
på att skapa utrymme för förändring och därmed skapa en flexibel utvecklingsmiljö där man 
kontinuerligt lyssnar och tar in intryck från kunden.  (Gustavsson, 2007) 

Agile började ta form under 1990-talet. Fler och fler oberoende metoder började dyka upp 
som en motreaktion mot de dåvarande byråkratiska tröga metoderna som existerade. De 
dåvarande metoderna upplevdes inte representera hur mjukvaruutvecklingen faktiskt såg ut 
utan snarare försvårade utvecklingsprocessen. (Gustavsson, 2007) 

Januari 2001 samlades de ledande profilerna för de olika lättrörliga metoderna under en 
gemensam fana och skapade begreppet Agile Software Development. Man skapade ett 
gemensamt manifest, Agile manifesto, med 12 centrala principer (se bilaga C och D). 
(http://agilemanifesto.org) 

3.3.1 Principer i agile manifesto   
Principerna i Agile manifesto kretsar kring ett antal huvudområden vilka beskrivs nedan.  

Fokus på kundnytta är en av de centrala principerna inom agile utveckling. Förespråkare för 
agile menade att den tidigare oviljan att förändra kravspecifikationen under projektets gång 
medförde en mindre kundanpassad produkt och därmed en mindre nöjd kund. Kunden fick 
tidigare ingen möjlighet att under projektets gång ändra krav och preferenser. Detta ansågs 
vara ett stort problem då kunden ofta saknade den insikt och förståelse som behövdes för att 
tidigt i ett projekt kunna avgöra vad man ville ha eller ej. Genom tidiga, kontinuerliga och 
fungerande leveranser ska kunden ha möjligheten att peka utvecklarna i rätt riktning. Denna 
kontinuerliga interaktion mellan kund och utvecklare ska med större säkerhet säkerställa att 
det är ”rätt" produkt som utvecklas. (http://agilemanifesto.org) 

Kommunikation är en annan princip det läggs stor vikt på. Under dagliga möten med 
direktkommunikation (ansikte mot ansikte) ska de flesta problem bearbetas. 
Kommunikation mellan utvecklare och ledningen ska ske dagligen. 
(http://agilemanifesto.org)  

Problemlösningen flyttas över till gruppen och deras självorganisatoriska förmåga. Detta 
ska medföra en motiverad och inspirerad grupp som känner sig mer delaktig vilket i sin tur 
ökar utrymmet för kreativitet och individualism. (http://agilemanifesto.org) 

Regelbundna återblickar där teamet ges möjlighet att reflektera över arbetsprocessen samt 
hur effektiviteten kan förbättras är en del av processen. På så sätt skapas en medvetenhet 
inom gruppen om vad som kan och bör förbättras. (http://agilemanifesto.org) 

3.3.2 Projektorganisationen enligt agile 
En vanlig projektorganisation inom agile presenteras i Figur 8. Gustavsson (2007) skriver 
att målet med agiles projektorganisation är att hålla den så enkel som möjligt. 
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Figur 8 - Projektorganisationen enligt agile (Gustavsson, 2007). 

Styrgruppen behövs inte alltid beroende på projektets storlek och detta visas i figuren. 
Syftet med styrgruppen är att de ska styra projektet och ta beslut som projektledare eller 
gruppen inte kan ta. (Gustavsson, 2007) 

Referensgruppen bör bestå av intressenter som påverkas av projektets resultat men vilka 
inte alltid har någon egentlig makt att påverka. Det kan till exempel vara slutanvändare samt 
framtida förvaltare av projektets resultat. Under projektets gång bjuds dessa in för 
demonstrationer för att få möjligheten att kommentera systemet som utvecklas och därmed 
säkra att det är rätt produkt som utvecklas ur användarens synvinkel. (Gustavsson, 2007) 

Produktägaren ansvarar för verksamhetens krav på projektet. Allt ansvar för kraven, att de 
är korrekta samt prioriteringen av kraven hanteras av produktägaren. (Gustavsson, 2007)  

Projektledaren i agile ska inte besluta över teamet utan undanröja svårigheter som dyker 
upp i ett projekt och därmed underlätta teamets arbete. Denna roll har döpts om till 
ScrumMaster i Scrum för att synliggöra skillnaderna mellan en klassisk projektledare och en 
ScrumMaster. (Gustavsson, 2007)  

Teamet bör vara relativt litet inom agile, cirka fem till nio individer, där alla kan jobba nära 
varandra och kunna föra diskussioner utan problem. (Gustavsson, 2007) 

Kunden är beställare av projektet. (Gustavsson, 2007)  
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3.3.3 Scrum 
Scrum är ett ramverk inom agile skapat av Jeff Sutherland och Ken Schwaber i början av 
1990-talet. (Schwaber, 2004; Gustavsson, 2006) 

Inom Scrum delar man upp arbetet i iterationer, sprintar, som brukar löpa över två till fyra 
veckor. Arbetet organiseras genom ett sprintplaneringsmöte i början av varje sprint. Under 
sprintplaneringsmötet presenterar produktägaren sin produktbacklog för Scrum-teamet. 
Produktbacklogen är en lista med prioriterade aktiviteter så kallade stories. Scrum-teamet 
uppskattar hur många av de högst prioriterade stories som de kan klara av under kommande 
sprint och dessa stories flyttas sedan till en ny lista, sprintbacklog. Därefter bryts 
sprintbacklogens stories ner i mindre arbetsuppgifter, tasks, och tidsestimeras. Genom 
dagliga Scrum-möten stämmer man sedan av arbetet kontinuerligt. (Schwaber & Beedle, 
2002; Schwaber, 2004) 

Scrums iterativa arbete 
Scrum-arbetet utförs i iterationer, så kallade sprintar. Vanligen är en iteration två till fyra 
veckor lång och under denna tid arbetar teamet med det som finns i aktuell sprints 
sprintbacklog. Målet är att ha en levererbar produkt vid slutet av varje sprint. 
(www.mountaingoatsoftware.com)  

 
Figur 9 - Scrums iterativa arbetsprocess (www.mountaingoatsoftware.com). 

Timeboxed – Fasta tidsramar för aktiviteter 
Ett begrepp som ofta används inom Scrum är timeboxing vilket syftar till att varje aktivitet 
har en förutbestämd tid som inte får överskridas. En sprint är timeboxed för att arbetet ska 
avslutas då sprinten är över, oavsett om alla inplanerade tasks är klara. Det är viktigare att 
ha en levererbar, fungerande, produkt vid sprintens slut än att hinna med alla tasks. Om det 
ena ställs mot det andra förhandlas tasks bort. Tidsramarna kan även gälla för andra 
aktiviteter så som möten och syftet här är att försöka undvika att möten drar ut på tiden och 
spårar ur. (Gustavsson, 2007) 
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Roller i Scrum 
Det finns enbart tre roller definierade i Scrum, produktägaren, ScrumMastern och Scrum-
teamet. Teammedlemmarna har inte uttalade roller så som testare, designer eller analytiker 
med avsikten att göra gruppen tvärfunktionell. Målet är att nödvändig kompetens ska finnas 
inom teamet men inte nödvändigtvis hos enbart en enskild teammedlem. De tre olika 
rollerna inom Scrum berör olika delar av ett projekt, så som kundkontakt, projektets 
administrativa arbete samt själva utvecklingsarbetet. (Schwaber, 2004)  

Scrum gör en distinktion mellan alla som åtagit sig att slutföra projektet, vilket är 
produktägaren, ScrumMastern och teamet, samt övriga intressenter i projektet. Genom att 
kalla produktägaren, ScrumMastern och teamet för pigs och övriga intressenter för chickens 
markeras tydligt skillnaden mellan dessa. Pigs och chickens kommer från ett gammalt skämt 
som syftar till hur involverad i ett projekt man är12

Produktägare 

. (Schwaaber, 2004) 

Produktägaren representerar alla intressenter i projektet och det är produktägarens uppgift 
att bevaka ROI (Return On Investment) och prioritera aktiviteter efter marknadsvärdet. För 
att kunna göra detta måste han eller hon ha kännedom om marknaden så väl som om 
produkten. Genom att inför varje ny sprint uppdatera och omprioritera produktbacklogen 
skall produktägaren se till att produkten utvecklas på bästa möjliga sätt. Genom att 
involvera teamet vid skapandet och prioriteringen av stories kan produktägaren få en 
djupare förståelse för projektet och på så sätt få en bättre produkt. (Schwaber, 2004)  

ScrumMaster 
En av ScrumMasterns viktigaste uppgifter är att se till att Scrums ramverk följs under 
projektet. Detta åstadkommer ScrumMastern genom att leda möten och följa upp arbetet. 
Det är även ScrumMasterns uppgift att utbilda teamet och produktägaren om detta behövs. 
ScrumMastern svarar också för att implementera Scrum på ett sådan sätt att projektet passar 
in i organisationen. (Schwaber, 2004)  

ScrumMastern ska även se till att teamet kan arbeta så effektivt som möjligt genom att 
underlätta teamets arbete. Detta görs genom att undanröja alla hinder och problem som 
kommer upp under projektets gång. Ett led i att undanröja problem är att leda Scrum-möten 
och där vara uppmärksam på vilka problem teamet tar upp. ScrumMastern ska även se till 
att teamet inte tar på sig för mycket arbete samt hålla arbetsmoralen hög. (Schwaber, 2004; 
Schwaber & Beedle, 2002) 

Scrum-teamet 
Teamet bör bestå av fem till nio personer med olika kompetenser. Om teamets storlek 
förändras mer än så riskerar man att få samarbets- och kommunikationsproblem. Ingen i 
                                                           
12 En kyckling och en gris går längst vägen. Kycklingen säger till grisen, ”vill du öppna en 
restaurang med mig?”. Grisen funderar ett tag och svarar ”ja det vore kul!. Vad ska 
restaurangen heta?”. Kycklingen svarar, ”skinka och ägg!”. Grisen stannar, ser fundersam ut 
och säger, ”vänta nu, jag tror inte att jag vill öppna en restaurang med dig. Jag skulle vara 
mycket mer engagerad än du”. (Schwaaber, 2004)  



3 Referensram – Mjukvaruprojekt 24 

teamet har en specifik roll och gamla roller så som testare, utvecklare och arkitekt finns 
alltså inte. Istället benämns teamet som tvärfunktionell och syftar till att all kunskap för att 
lösa sprintens uppgifter bör finnas inom gruppen men inte som uttalade roller. Under 
sprintplaneringen är det teamets uppgift att välja vilka stories som skall utföras under 
kommande sprint och det är sedan teamets ansvar att faktiskt utföra dessa uppgifter. Under 
sprinten väljer teammedlemmarna själva vilka tasks de ska arbeta med och hur dessa skall 
lösas. Bortsett från att ScrumMastern leder Scrum-mötena och andra möten är det teamet 
som fattar de faktiska besluten om vad som ska göras, i vilken ordning saker skall göras och 
hur saker ska lösas. Teamet ses som självorganiserande och det är alltså inte ScrumMastern 
eller produktägarens uppgift att fatta beslut om den faktiska utvecklingen. (Schwaber, 2004) 

Artefakter i Scrum 
Det finns fyra artefakter som används i ett Scrum-projekt, en produktbacklog, en 
sprintbacklog, en burn down chart samt en definition av done. Dessa används för att hjälpa 
projektet framåt genom att skapa en bättre översikt och enkelt förmedla projektets progress. 
(Schwaber, 2004) 

Produktbacklog 
Produktbacklogen innehåller produktens alla features, vilka kallas stories, och ersätter på så 
vis en kravspecifikation. Aktiviteterna ska inte ha ett tekniskt djup utan ska hållas på en hög 
nivå. Produktägaren prioriterar aktiviteterna medan enbart gruppen får föra in uppskattade 
tider på aktiviteterna. (Schwaber, 2004)  

En typisk produktbacklog kan vara ett exceldokument med kolumnerna; aktivitetsnamn, 
prioritering, estimering, demonstration samt anteckningar, se Tabell 1. Estimering är en 
första grov uppskattning av hur lång tid aktiviteten kommer att ta. Demonstrationer syftar 
till hur aktiviteten kan demonstreras under sprintgranskningen. Prioriteringen uppdateras av 
produktägaren och ska återspegla hur stor Return On Investment aktiviteten ger. (Kniberg, 
2007) 

Aktivitetsnamn Prioritering Estimering Demonstration Anteckningar  

Insättning 
 

30 5 Logga in och öppna 
insättningssidan, sätt in 
100kr, gå till ”min 
balans”-sidan och 
kontrollera att den har 
ökat med 100kr. 

 

Behöver ett UML 
sekvensdiagram. Strunta i 
kryptering tills vidare. 
För att se din egen 
transaktionshistorik, 
logga in, klicka på 
"transaktioner". Gör en 
insättning. Gå tillbaka till 
transaktioner, kontrollera 
att den nya insättningen 
syns. Använd 
personsökning 

Se din egen 
Transaktions-
historik  

10 8 Logga in, klicka på 
"transaktioner". Gör en 
insättning. Gå tillbaka 
till ”transaktioner”, 
kontrollera att den nya 
insättningen visas upp. 

Använd pagination för att 
undvika för stora databas 
frågor. Design ska likna 
”visa användarna sidan”. 

Tabell 1 - En produktbacklog över ett internetbaserat banksystem.  
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Sprintbacklog 
De stories som väljs ut av teamet under sprintplaneringen hamnar i sprintbacklogen. Dessa 
stories delas upp i mindre mer tekniskt specifika aktiviteter, så kallade tasks. En task bör 
inte ta mer än 16 timmar att utföra, om den tar längre tid än så bör den brytas ner i mindre 
delar (Schwaber, 2004). Ett alternativ till att planera i timmar är att estimera tasks i  perfekta 
arbetsdagar13

  

 för att inte planera allt för detaljerat, vilket kan vara hämmande (Kniberg, 
2007). Sprintbacklogen tillsammans med en burn down chart beskriver vad som ska göras 
och har gjorts under en sprint. (Schwaber, 2004).  

 
Tabell 2 - Sprintbacklog (Kniberg, 2007). 

Burn down chart 
Under en sprint hålls en burn down chart uppdaterad med nuvarande sprints aktiviteter. 
Syftet är att visa hur arbetet fortskrider och att på ett enkelt och överskådligt sätt visa om 
teamet ligger i fas. En burn down chart visar antalet återstående dagar på sprinten, hur 
mycket arbete som återstår samt en estimerad statuskurva. Genom att faktisk progress ritas 
ut kan teamet enkelt se om de ligger i fas. (Schwaber, 2004)  

                                                           
13 Åtta timmars effektiv arbetsdag. 
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Figur 10 - Exempel på en burn down chart med faktisk och uppskattad progress 

utmärkt. 

Definition of done – när är en uppgift klar? 
Kniberg (2007) skriver om vikten att ha en definition of done (grovt översatt till svenska, 
definition av att vara klar) som alla i projektet accepterar och använder. Syftet med denna 
definition är att alla ska veta vad som krävs för att en task ska ses som klar. Detta dokument 
ska ytterligare säkra att tidsestimeringen vid sprintplaneringen blir så korrekt som möjligt 
genom att till exempel definiera att koden även måste vara testad och dokumenterad, saker 
som man annars kan glömma att ta hänsyn till då tasks estimeras. Detta påverkar 
tidsestimeringen vid sprintplaneringen eftersom tasks eventuellt kan innebära mer arbete än 
man initialt förväntat sig. 

Aktiviteter i Scrum 
Alla Scrum-aktiviteter är tidsbestämda och ska inte ta längre tid än planerat. Syftet med 
aktiviteterna är att hålla intressenter informerade om vad som händer i projektet. Begreppet 
timeboxed används flitigt för att förtydliga att en fixerad tid för aktiviteterna används. 
(Schwaber, 2004) 

Sprintplanering 
Inför varje sprint hålls ett sprintplaneringsmöte där produktägaren, ScrumMastern och 
teamet träffas och diskuterar den kommande sprinten. Resultatet av detta möte är en 
sprintbacklog innehållandes de tasks som teamet åtagit sig att utföra under kommande 
sprint.  

Förutom de roller som kallas pigs, produktägaren, ScrumMastern och teamet, är inga andra 
tillåtna att delta på sprintplaneringsmötet. Undantag från detta görs om någon bjuder in en 
expert för extra hjälp, men denna person ska enbart lämna sin information och sedan lämna 
mötet. (Schwaber, 2004) 

Sprintplaneringsmötet är uppdelat i två delar och är tidsbestämt, timeboxed, till åtta timmar. 
Under mötets första del beskriver produktägaren produktbacklogens mest prioriterade 
stories för teamet. Det är sedan teamets uppgift att bestämma hur många av dessa stories 



3 Referensram – Mjukvaruprojekt 27 

som de vill åta sig att implementera under den kommande sprinten. När teamet bestämt sig 
för ett antal stories att implementera övergår mötet i dess nästa fas. (Schwaber, 2004) 

Under sprintplaneringsmötets andra fas bryter teamet ner de stories de åtagit sig att göra till 
mindre aktiviteter, tasks. Under detta arbete är det viktigt att produktägaren finns tillgänglig 
för frågor om teamet stöter på något som är oklart. (Schwaber, 2004) 

Kniberg (2007) föreslår att man ska använda en teknik som kallas för Planning poker14

Scrum-möte 

 för 
att bättre kunna tidsestimera stories och tasks. Tekniken går ut på att alla i teamet med hjälp 
av en kortlek med tidsestimat hjälps åt att estimera varje story och task och att estimaten på 
så sätt blir mer pålitliga.  

Varje dag hålls ett 15 minuter långt möte där teamet tar upp vad som gjorts sen det senaste 
mötet och vad som skall göras fram till nästa möte. Enligt Schwaber (2004) ska dessa möten 
genomföras stående och mötet bör begränsas till följande tre frågor: 

 Vad gjorde du igår? 

 Vad tänker du göra idag? 

 Finns det några hinder? 

Mötets syfte är att alla i teamet ska uppdateras om vad som händer i projektet. Alla 
gruppmedlemmar måste aktivt delta på mötet. Andra intressenter får delta under Scrum-
mötet men måste då vara tysta och hålla sig i utkanten av mötet. (Schwaber, 2004) 

Demonstration och återblicksmöte 
Efter varje sprint hålls en demonstration av vad som producerats under sprinten. Detta möte 
är ofta informellt där man till exempel undviker hjälpmedel så som PowerPoint för att hålla 
det enkelt (www.mountaingoatsoftware.com/). Produktägaren, ScrumMastern, teamet, 
övriga intressenter och ibland även andra intresserade på företaget deltar på 
demonstrationen. Intressenter och anställda får på ett enkelt sätt insikt i hur arbetet 
fortskridit och kan bidra med värdefull feedback. Demonstrationen är ett sätt för 
produktägaren att få återkoppling på vad som gjordes under sprinten. Produktägaren får 
möjlighet att se hur det som gjorts under senaste sprinten fungerar i verkligheten och kan 
diskutera produkten med teamet. (Schwaber, 2004) 

I samband med demonstrationen hålls även ett återblicksmöte där teamet får möjlighet att 
diskutera vad som gått bra respektive dåligt under sprinten. Mötets utgångspunkt är att 
identifiera vad som behöver förändras för att lyckas bättre nästa sprint. Enbart 
ScrumMastern och teamet och i vissa fall produktägaren deltar på återblicksmötet och 
ScrumMastern ställer i tur och ordning följande frågor till teamet. (Schwaber, 2004) 

                                                           
14  Teamet gör individuella tidsuppskattningar genom att visa upp "spelkort" med förangivna 
siffror för den task som diskuteras. Därefter diskuterar teamet allas tidsuppskattningar och 
beslutar sig för ett gemensamt tidsestimat. 
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 Vad gick bra under den senaste sprinten? 

 Vad gick dåligt under den senaste sprinten? 

Efter att alla teammedlemmar fått besvara dessa frågor diskuterar teamet igenom det som 
kommit upp för att komma fram till vilka förbättringar som kan genomföras. (Schwaber, 
2004) 
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4 Resultat  
Resultatet från litteraturgranskningen samt fallstudiens intervjuer, enkät och observationer 
presenteras i sammanställd form i detta kapitel. Under resultatet från litteraturgranskningen 
presenteras intressanta siffror från undersökningar och studier utförda av företag. Resultatet 
från fallstudien presenteras i avsnittet Tieto - Det undersökta fallet där respondenternas 
bakgrund och deras syn på Scrum sammanfattats. Fallstudiens resultat är indelat i intervjuer, 
enkät och observationer. 

4.1 Resultat från litteraturgranskning  
Tre stora studier utförda av The Standish Group, Yahoo! samt VersionOne presenteras i 
detta kapitel. The Standish Groups studie The CHAOS Report beskriver verkligheten för IT-
projekt, så som den såg ut 1994, där bland annat resultat kring hur många lyckade respektive 
misslyckade IT-projekt presenteras. VersionOnes årliga studie, ´State of Agile Development´ 
har målsättningen att visa hur tillämpningen av agile fortskrider på företag runt om i 
världen. Yahoo!s undersökning, Rolling out Agile in a Large Enterprise visar hur 
övergången till Scrum har fungerat för Yahoo!. 

4.1.1 Verkligheten för IT-projekt 1994 
The Standish Group har i sin rapport The CHAOS Report från 1994 presenterat hur 
utvecklingen av 8380 applikationer har gått. Följande kapitels grafer och tabeller är en 
sammanfattning av The CHAOS Report. Respondenter för studien var 365 IT-chefer15

Typ 1: Projektet är klart inom den utsatta tidsramen och inom budget med all funktionalitet 
implementerat.  

 som 
tillsammans representerade 8380 applikationer. IT-cheferna kom från en blandning av stora, 
medelstora och små företag. Stora företag klassades som företag med en årsintäkt på över 
500 miljoner dollar, medelstora företag hade en årsintäkt på 200 till 500 miljoner dollar och 
små företag hade en årsintäkt på 100 till 200 miljoner dollar. Projekten i studien 
klassificerades i tre olika typer.  

Typ 2: Projektet avslutades varken inom korrekt tidsram eller inom utsatt budget och all 
funktionalitet implementerades ej. 

Typ 3: Projektet avslutas mitt under utvecklingen. 

 

 

 
                                                           
15 IT executive managers 
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Budget och tidsramar 
Figur 11 - Resultat av IT-projekt 

16%

53%

31% Typ 1: I tid och inom
budget

Typ 2: Fungerande
men över budget
och tid
Typ 3: Projektet
avslutas i förtid

 

En granskning av resultatet för IT-
projekten i studien visar att enbart 
16 % av alla projekt är klara i tid 
och inom budget.  

Grafen visar även att 31 % av 
projekten i studien avslutas och 
producerar alltså inget resultat alls. 

Det mest vanliga är typ 2 projekt, 
det vill säga att ett resultat fås men 
både tidsplaneringen och budgeten 
överskrids.   

 

Figur 12 - Hur mycket typ 2- samt typ 3-projekt 
överskridit specificerad budget  
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Figuren visar att 31 % överskred sin 
budget med 21 – 50 % och hela 30 
% överskred budgeten med 51 – 100 
%. 

Ur figuren kan man utläsa att över 
hälften av typ 2- och typ 3-projekten 
överskred sin budget med mer än 50 
%. 

En intressant siffra är att 4 % av de 
8830 applikationer som 
representerades i studien var mer än 
400 % över den fastställda budgeten. 

 

 

Figur 13 - Hur mycket typ 2- samt typ 3-projekt 
gått över utsatt tidsram 
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Det är även intressant att titta på hur 
de olika projekten höll planeringen. 

36 % överskred sin tidsram med så 
mycket som 101 –  200 %. 

En granskning av figur 13 visar att 
mer än två tredjedelar av typ 2- och 
typ 3-projekten gick över sin tidsram 
med mer än 50 %. 
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Faktorer för framgång och misslyckande 
Rapporten presenterar ett antal faktorer som de 365 tillfrågade IT-cheferna ansåg viktiga för 
att ett projekt ska vara framgångsrikt. De tre största faktorerna som medför att ett projekt 
lyckas är användarnas delaktighet i utvecklingen, stöd från ledningen samt tydliga krav-
beskrivningar. Det finns självklart andra framgångskriterier men då dessa tre finns så ökar 
chansen för att projektet lyckas kraftigt.  Utan dessa faktorer ökar sannolikheten för att 
projektet misslyckas drastiskt. Respondenterna fick ange vilka faktorer de tyckte var 
viktigast för ett framgångsrikt projekt. Tabell 3 visar hur många procent av de tillfrågade 
som ansåg att en viss faktor var den viktigaste faktorn för framgång. De faktorer med högst 
resultat anges i tabell 3. 

Faktor  % respondenter som ansåg det 
viktigt 

Användarnas delaktighet i utvecklingen  15.9 

Stöd från ledningen 13.9 

Tydliga kravbeskrivningar 13.0 

Bra planering 9.6 

Tabell 3 - Framgångsfaktorer. 

 

Att inte ha tillgång till användarna under projektets gång är den svagt dominerande faktorn 
till varför så många projekt misslyckas. Även ej kompletta krav och specifikationer samt 
ändring av krav och specifikationer är faktorer som skapar stora problem i projekten. Tabell 
4 visar vilka faktorer som flest ansåg vara den största faktorn för misslyckande. 

Faktor % respondenter som ansåg det viktigt 

Bristande information från användare 12.8 

Ej kompletta krav och specifikationer 12.3 

Ändring av krav och specifikationer 11.8 

Tabell 4 - Faktorer för misslyckande. 
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4.1.2 Granskning av Scrum-arbetet på Yahoo! 
Yahoo! är ett av de företag i världen med den största tillämpningen av agile i verksamheten. 
2008 hade Yahoo! mer än 150 team som arbetade efter Scrum. Projekten där Scrum 
utnyttjas varierar från allt mellan ny produktutveckling till arbete med infrastrukturen på 
Yahoo!. 

När Yahoo! introducerade Scrum på företaget skedde detta stegvis där alla aktuella team 
fick en grundlig utbildning innan arbetet påbörjades. Andra team, vilka ännu inte hade 
utbildats, fick också upp intresset för ramverket och även de ville tillämpa Scrum. Detta 
resulterade i att allt för många team ville arbeta enligt Scrum och möjligheten att utbilda alla 
fanns inte. Trots detta var det många team som på egen hand började jobba efter Scrum utan 
någon utbildning, något som visade sig dåligt. Enligt företaget var en grundlig utbildning en 
förutsättning för en lyckad övergång till Scrum. Om inte tillräcklig coachning fås 
misslyckas teamen med att förstå de problem som kommer att dyka upp och resultatet blir 
därmed inte bra. 

Under övergången till Scrum genomförde Yahoo! kontinuerliga undersökningar genom 
onlineenkäter bland team som tillämpade Scrum och tillhörande chefer för att ta reda på vad 
dessa tyckte om förändringarna. Graferna nedan är en sammanställning av information från 
rapporten Rolling out Agile in a Large Enterprise (Benefield, 2008). 

Figur 14 - Hur mycket får teamet gjort på 30 
dagar med Scrum i relation till tidigare? 

74 %

2 %

24 %
Mindre nu med
Scrum

Ungefär lika
mycket

Mer nu med
Scrum

 

 

 

 

Respondenterna fick svara på frågan 
om Scrum ökade 30-dagars 
produktiviteten. Hela 74 % ansåg att 
de får mer arbete utfört med Scrum. 

 

Figur 15 - Har gruppens mål blivit tydligare? 
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Grafen beskriver en förändring i 
tydligheten av teamets mål. 80 % av 
de tillfrågade svarade att Scrum 
hjälpte till med att förtydlig teamets 
mål. 
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Figur 16 - Samarbetet inom teamet 
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Nästan alla respondenter ansåg att 
samarbetet inom teamet förbättrats 
med Scrum. Inga av de tillfrågade 
ansåg att samarbetet har blivit sämre 
med Scrum.  

 

Figur 17 - Om det enbart var upp till dig, 
skulle ditt team då fortsätta med Scrum? 

81%

19%

Ja 

Nej

 

 

 

Av de team som fick möjligheten att 
arbeta efter Scrum svarade 81 % att de 
vill fortsätta arbeta efter Scrum. 
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4.1.3 Granskning av agile utveckling utförd av VersionOne 
VersionOne beskriver sig som ett Projektledningsföretag inom Agile16

De genomför årligen enkäten ´State of Agile Development´ vars syfte är att rapportera om 
statusen hos företag runt om i världen som implementerar agile i sina verksamheter. 
Undersökningen som presenteras här är den senast utförda och utfördes juni till och med juli 
2008. Undersökningen hade 2319 respondenter, där 80 länder representerades. 
Undersökningens respondenter var projektledare, teamledare, utvecklingschefer, 
produktchefer, utvecklare, arkitekter, testare och övriga intressenter kopplade till projekten. 
Respondenterna i undersökningen hade olika mycket erfarenhet av användningen av agila 
arbetssätt där 60 % hade över ett års erfarenhet.  

. De är specialiserade 
på agile-projekt och projektledning och erbjuder företag projektledningsverktyg inom agile 
för att effektivisera och standardisera sin utveckling inom agile. 

Nedan följer en sammanställning av relevanta siffror från denna studie ur undersökningen 
3rd Annual Survey: 2008 – The State of Agile Development (VersionOne, 2008). 

Förbättrad produktivitet, teammoral och insyn 
Både produktiviteten samt teammoralen har ökat kraftigt genom att tillämpa agile. Hela 74 
% anser att det har skett en förbättring av produktiviteten, vilket visas av Figur 18. 
Förbättringen av arbetsmoralen verkar också vara bra då 74 % anger att teammoralen har 
förbättrats med agile, se Figur 19. 

Figur 18 - Ökad produktivitet 
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Figur 19 - Förbättrad teammoral 
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16 En direktöversättning av An Agile Project Management Company 
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Figur 20 - Förbättrad insyn i projektet 
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41 % anser att det skett en stor 
förbättring i insynen för 
projektet tack vare agile 
jämfört med tidigare.  

Figuren visar alltså att 83 % 
anser att det har skett en 
förbättring när det gäller 
insynen i projektet. 

 

Framgångsrika projekt samt faktorer vid misslyckande 
Respondenterna fick svara på hur många av deras agile-projekt som varit framgångsrika, 
utifrån deras egen bedömning. 

Tabell 5 – Antal framgångsrika agile-projekt hos ert företag? 

Antal procent lyckade agile-projekt Antal respondenter 

0 % 4,8 % ansåg att inga av agile-projekten 
hos deras företag var lyckade. 

10 %  3,7 % ansåg att 10 % av agile-projekten 
var lyckade. 

25 %  3,8 % ansåg att 25 % av agile-projekten 
var lyckade. 

50 % . 11,5 % ansåg att 50 % av agile-projekten 
var lyckade. 

75 %  21,2 % ansåg att 75 % av agile-projekten 
var lyckade. 

90 % : Jag kan inte säga 100 % men nästan. 37,6 % ansåg att 90 % av agile-projekten 
var lyckade. 

100 % : Jag kan inte komma ihåg ett agile-
projekt som inte ansågs framgångsrikt hos 
oss. 

17,4 % ansåg att 100 % av agile-
projekten hos deras företag var lyckade. 
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Figur 21 visar de främsta orsakerna till varför agile-projekt misslyckas. 

Nuvarande arbete 

 

Figur 21 – Vad tror du var den främsta orsaken till varför era agile-projekt 
misslyckades? 
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Figur 22 - Vilken metodik inom agile följer 
ni bäst? 
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Då undersökningen gäller agile i stort 
är denna fråga intressant då den visar 
hur fördelningen ser ut bland de olika 
metoderna inom agile. Figur 22 visar att 
Scrum är det ramverk som följs bäst. 
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Faktorer som skapar oro 
Det finns alltid en viss oro när förändringar införs i en verksamhet. Figur 23 visar vilka 
faktorer som skapade störst oro då det gäller införandet av agile. Detta var en flervalsfråga 
där respondenterna hade möjlighet att välja flera alternativ. Även figur 24 var en 
flervalsfråga. 

 

Figur 23 - Vilka var/är verksamhetens största oro när det gäller införandet av agile? 
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Figur 24 - Vilka hinder finns för att ytterligare kunna anpassa er organisation till 
agile? 
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4.2 Tieto – Det undersökta fallet 
Tieto är ett IT-tjänsteföretag med ungefär 16 000 anställda. Tieto har kontor i närmare 30 
länder och är verksamt i nästan 40. Tieto erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster och är ett av 
de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa. Företaget är verksamt i flera olika branscher 
såsom telekomindustrin, bank- och försäkring, skogs- och processindustrin, sektorn för vård 
och omsorg. Fokus ligger på stora och medelstora företag på de utvalda huvudmarknaderna 
norra Europa, Tyskland och Ryssland. 

I Linköping, där denna studie är initierad och delvis utförd, finns tre verksamhetsområden 
representerade:  

 Avancerad teknik-konsultverksamhet, framför allt mot telekombolag samt mot 
försvarssektorn. 

 Utveckling av digitala tjänster inom sektorn vård och omsorg. 

 Tjänster för IT-drift av företag. 

I förstudien för denna rapport studerades ett större IT-tjänsteprojekt inom sektorn vård och 
omsorg i Linköping. 

De projekt som har studerats i rapportens fallstudie är belägna på Tietos kontor i Karlstad. 
Dessa fyra projekt var alla verksamma i åtaganden mot företag inom telekomsektorn.  
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4.2.1 Upplägg av intervjuernas sammanställning 
Resultatet från teamens intervjuer samt ScrumMasters intervjuer presenteras i två skiljda 
avsnitt eftersom intervjufrågorna skiljde för grupperna. Sammanställningen av resultatet 
följer frågorna i intervjuerna där de faktorer som är återkommande i de olika 
respondenternas svar presenteras i text- och tabellform. Citaten som förekommer i texten är 
tagna från de sammanfattade och validerade intervjuerna. Det som presenteras i detta kapitel 
är vad de tillfrågade tycker om respektive fråga och inte vad som faktiskt är korrekt enligt 
litteraturen. 

4.2.2 Intervjuer med ScrumMaster 
De tre ScrumMaster-intervjuernas resultat har delats in i avsnitten bakgrundsinformation om 
respondenterna, roller och deras uppgifter samt ansvar, kommunikation, planering, 
projektfaser, ledarskap, gruppens engagemang, effektivitet, problem med Scrum och styrkor 
med Scrum.  

Bakgrundsinformation om respondenterna 
För att få en bättre förståelse för teammedlemmarnas bakgrund och erfarenheter ställdes 
frågor så som har du jobbat i linjära projekt, har du fått någon utbildning i Scrum samt kan 
du beskriva projektet du arbetar i. Den sista frågan presenteras dock inte här då dess syfte 
huvudsakligen var att ge en större insikt i projektet och därmed underlätta den kommande 
analysen. 

Har du jobbat med linjära projekt? 
Alla ScrumMasters har tidigare arbetat med linjära, traditionella, projekt och har alla gått 
kurser inom projektledning. 

Har du fått någon utbildning/introduktion till Scrum? 
Alla ScrumMasters i studien har fått interna föreläsningar på Tieto som utbildning och två 
av tre har även nyligen blivit certifierade ScrumMasters. Båda de certifierade ScrumMasters 
är överens om att det är bra att ha erfarenhet av Scrum innan certifieringskursen då problem 
som har dykt upp under Scrum-arbetet kan bekräftas samt diskuteras. 

Roller och deras uppgifter samt ansvar 
Nedan beskrivs ScrumMasterns syn på ansvar samt arbetsuppgifter kring de olika rollerna. 

Produktägare 
Produktägaren är inte en del av teamet utan produktägaren är kopplingen mellan teamet och 
kunden. Idealt ska produktägaren stötta teamet tekniskt under projektet, prioritera och 
förklara eventuella oklarheter i kraven men det ser tyvärr inte alltid ut så. I vissa fall är 
produktägaren dåligt insatt i produkten och kan därmed inte stötta teamet då frågor uppstår 
om vad som måste utvecklas. Produktägaren har i vissa fall ett analysteam som hjälp. I de 
fall då analysteamet är kunden kan detta skapa problem eftersom backlogen då befinner sig 
hos kunden och det är de som prioriterar den. Problemet med detta är att kunden inte tänker 
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på produktens bästa utan framför allt på vad de vill ha. Det kan alltså skapa problem om 
kunden får ta produktägarrollen av den orsaken att teamet behöver ett filter mot kunden och 
det då inte är möjligt. Det är få kunder som vet exakt vad de vill ha och det kunden kan 
komma att önska är inte alltid det bästa för projektet. Produktägaren bör alltså inte vara 
kund men bör han en väldigt nära relation med kunden. 

Det finns dock de som anser att det är en fördel att ha produktägarrollen hos kund, eftersom 
mycket viktig information bli mer lättillgängligt då man direkt kan kommunicera med 
kunden. 

ScrumMaster 

ScrumMaster ska se till att teamet följer Scrum genom att påminna dem om processen samt 
svara på frågor som teamet kan ha om Scrum-arbetet. ScrumMaster ska även se till att 
teamet har alla förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete ostört. Det kan vara allt i från 
att se till att teamet har lokaler att sitta i, datorer att jobba på, att speciell utrustning är 
tillgänglig vid rätt tidpunkt men även att hitta rätt person att tala med då problem dyker upp. 
Teamet ska inte störas av dessa aktiviteter och det är ScrumMasterns roll att se till att det 
förblir så. ScrumMaster skyddar även teamet från störningar från kunder. Alla frågor från 
kunder bör gå genom ScrumMaster som avgör om teamet behöver informationen i pågående 
sprint eller om det kommer att störa teamet och därför kan vänta. En av ScrumMasterns 
uppgifter är alltså att verka som ett filter för störningar. 

ScrumMastern övervakar ekonomin, det vill säga antalet nedlagda timmar, i likhet med en 
traditionell projektledare. ScrumMaster ska även ha stor kontroll på kundens krav, 
prioriteringar, kvalitetskrav och den totala beställningen. ScrumMaster är även den som 
rapporterar vidare denna information uppåt till styrgruppen och projektledare om teamet 
även har en sådan, till exempel då teamet är en del av ett större projekt.  

Exempel på skillnader mellan en ScrumMaster och en projektledare är planeringsansvaret 
som i Scrum har tagits över av teamet samt att ScrumMaster inte behöver samma tekniska 
kompetens om produkten som en projektledare tidigare behövde. 

Teamet 
Teamet har mer ansvar i Scrum. De är nu delaktiga i allt ifrån teknisk lösning till att planera 
och kunna hålla den planering de skapat. Teamet måste ”tänka mer” nu när de även får ta 
över designerrollen mer än tidigare, då de själva får avgöra hur lösningen ska se ut. Det är 
självklart teamet som även utför arbetet som de har planerat. Teamet ska själva se till att ha 
något att göra hela tiden genom att plocka uppgifter från sprintbacklogen. 

Teamet ska även lyfta upp problem när de dyker upp och vara ärliga om sin status, något 
som borde ha gjorts i traditionella projekt men som inte alltid gjordes. 

Är du delaktig i det tekniska utvecklingsarbetet? 
En av de tillfrågade ScrumMaster är delaktig i det tekniska arbetet. Två ScrumMasters anser 
att ScrumMaster-rollen skulle kunna kombineras med ytterligare en roll i projektet. 
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Har din roll förändrats? 
En ScrumMaster är mer delaktig i det dagliga arbetet och får därför en större insikt i hur 
projektet verkligen fortskrider. ScrumMaster blir även en del av teamet jämfört med 
projektledaren som tidigare ofta kunde stå utanför projektet. 

I linjära projekt hade projektledaren en mer auktoritär roll, i Scrum är teamet mer dominant. 
Det är exempelvis teamet som skapar planeringen, tidigare var det projektledaren som 
planerade i detalj för minst ett halvår framåt till skillnad från Scrum där planeringen utförs i 
mindre etapper.  

ScrumMaster är en kombination av teamledare och projektledare. En teamledare förändrar 
inte utan driver efter en specificerad modell medan projektledaren har en något mer 
drivande roll, ScrumMaster ligger däremellan. ScrumMaster verkar mer inom projektet, 
”smörjer hjulet” inuti projektet. ScrumMaster-rollen är mindre krävande än 
projektledarrollen. Det är mycket jobb i början samt i slutet av sprinten men däremellan är 
det mindre. Det skulle därför eventuellt vara intressant att kombinera ScrumMaster-rollen 
med en ytterligare roll i projektet. 

Har teamet någon kontakt med kund/beställare? 
Av de team som har kund har alla team någon form av kontakt med kund. Ett team har 
dagligen kontakt med kunden, bland annat genom chatt-verktyg. De andra teamen har 
mindre frekvent kontakt med kund men kontakten har förbättrats betydligt sedan införandet 
av Scrum. Deras kund har även mer förståelse för vad teamet gör nu då det finns en 
detaljerad planering över teamets kommande fyra veckor som kunden får ta del av. Kunden 
kan på så vis se hur teamets tid är disponerad och kan nu lättare inse hur mycket teamet 
faktiskt kan och inte kan göra för dem. 

Påverkas teamet av andra roller? 
Teammedlemmarnas linjechefer är resursägare och kan därför besluta att flytta 
teammedlemmar till andra projekt men detta har ännu inte orsakat några större problem för 
något projekt. Styrgruppen påverkar också teamet. Ett av projekten har kontinuerliga möten 
med sin styrgrupp för att visa projektet progress och diskutera nya krav. Styrgruppen 
beslutar om nya resurser. 

Kommunikation 
”Miljön i Scrum med öppna landskap samt Scrum-mötena uppmuntrar till kommunikation 
och detta märks tydligt på gruppen. Kommunikationen ökar och skillnaden mot tidigare är 

fantastiskt stor.” – Citat från en ScrumMaster  

Kommunikationen inom gruppen är betydligt bättre nu jämfört med tidigare, tack vare de 
dagliga Scrum-mötena och att gruppen sitter i samma rum. Den förbättrade 
kommunikationen gör att det är lättare att hjälpas åt i teamet samt att det är svårare att skjuta 
upp arbete utan att det märks. 

Planering 
Tidigare gjordes en detaljerad planering för hela projektet som förutsatte att beställaren 
visste exakt vad denne ville ha. Om något förändrades under projektets gång behövde ofta 
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hela planeringen göras om. Detta arbete var tidskrävande och kunde ta flera månader. I 
Scrum har man kortare mål, fyra veckor, och det är teamet som skapar planeringen. Det 
innebär att planeringen blir mer realistisk men det är också en stor omställning som kan ta 
tid att genomföra. 

Brukar ni hinna med era åtaganden för en sprint? 
Av de representerade teamen hinner hälften nästan alltid klart med sina åtaganden medan 
resterande team inte alltid hinner klart med sina åtaganden. Två projekt har ännu inte 
levererat något till kund och ett projekt har ingen uttalad kund och det går därför inte att 
svara på om kunderna för dessa projekt är nöjda med Scrum-arbetet. I det fjärde projektet är 
kunden jättenöjd med Scrum-arbetet jämfört med det tidigare linjära arbetet. 

Projektfaser 
Ingen av de tillfrågade anser att Scrum-arbetet sker i projektfaser. Dock anser vissa att det 
möjligtvis kan finnas ett behov av att arbeta enligt specificerade faser till exempel då man 
följer någon standard. En del kan även se möjligheten att kombinera Scrum med 
vattenfallsmodellen där vissa sprintar eventuellt skulle kunna fokusera på något specifikt, 
exempelvis att ha en avslutande testsprint. 

Det utförs ofta kravanalysarbete inför kommande sprint vilket många upplever är 
nödvändigt till en viss grad för att kunna förstå kraven, vilket kan jämföras med hur man 
arbetade tidigare. Man skapar även analys-tasks i sprintplaneringen då vissa uppgifter kan 
vara oklara och behöver granskas innan själva utförandet kan påbörjas. 

Innan projektet samt sprintarbetet inleds utförs en förstudie liknande traditionella projekt. 
Genomförandet har dock förändrats mycket jämfört med tidigare då man nu jobbar i 
iterativa sprintar och har till exempel inte milestones17 och tollgates18

Ledarskap 

 i projektet längre. 

”ScrumMaster är egentligen ingen ledarroll.” – Citat från en ScrumMaster 

ScrumMastern ska inte detaljstyra eller peka med hela handen. Istället ska ScrumMastern se 
till att folk trivs, följer Scrums ramverk och hjälpa till med problem som dyker upp. 

Teamets engagemang 
”Scrum-miljön med öppna landskap där man sitter nära varandra och Scrum-möten varje 

dag där man delar med sig om sin egen progress, uppmuntrar till att man engagerar sig.” – 
Citat från en ScrumMaster 

Enligt alla ScrumMasters är teamens engagemang betydligt bättre med Scrum jämfört med 
tidigare. Teamet lär känna varandra bättre då de sitter närmare varandra och har daglig 

                                                           
17 Avstämningspunkt för projektet.  
18 Beslutspunkter i projektet. Måste ha uppfyllt specificerade krav för att kunna gå vidare i 
projektet från denna punkt. 
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kontakt. De får bättre insikt i projektet och dess progress och jobbar mer tillsammans med 
liknande uppgifter. Teamet får själva bestämma vad som ska implementeras och hur det ska 
implementeras och känner sig därmed mer delaktiga i utvecklingen. 

Effektivitet 
”Vi har inga siffror som säger att det är mer eller mindre effektivt med Scrum men det 

känns otroligt mycket effektivare.” – Citat från en ScrumMaster 

Ingen ScrumMaster har siffror som visar på om effektiviteten förändrats med Scrum, alla är 
dock säkra på att effektiviteten är betydligt bättre. Ett av projekten har en kund som är 
oerhört nöjd med den förbättring Scrum har inneburit och möjligheten att kunna ta in 
förändringar. 

Problem med Scrum 
”Scrum kräver mycket av produktägaren och det är akilleshälen. Det spelar ingen roll hur 

mycket vi jobbar om produktägaren inte är aktiv.” – Citat från en ScrumMaster 

Dessa punkter är en sammanställning av de problem som de tillfrågade ScrumMasters 
uttryckte under intervjuerna. 

 Produktägarrollen är en mycket krävande roll då denna person måste veta allt om 
systemet som ska utvecklas samt ansvarar för kundkontakten för att veta vad 
kunden vill ha. Att hitta en sådan person som även alltid är tillgänglig för teamet är 
många gånger svårt. 

 Uppföljningen av det som kommer fram på återblicksmöten har varit dålig, det som 
har diskuterats på dessa möten har inte alltid åtgärdats.  

 Beroenden till andra projekt har också skapat problem, bland annat genom att 
teamet kan tvingas vänta på att ett annat team/projekt blir klara innan de kan 
fortsätta.  

Styrkor med Scrum 
Dessa punkter är en sammanställning av de styrkor som de tillfrågade ScrumMasters 
uttryckte under intervjuerna. 

 Scrum öppnar upp för att arbeta med nya saker. Genom att inte ha specificerade 
roller i teamet utan låta teammedlemmarna själva välja vad de vill arbeta med kan 
teammedlemmarna välja att variera sina arbetsuppgifter genom att testa något nytt 
samtidigt som de breddar sin kompetens. 

 De dagliga Scrum-mötena, teamrummen samt återblicksmötena är Scrums största 
styrkor. Dessa element bidrar till att synliggöra problem. Scrum löser inte dessa 
problem men att föra upp de till ytan är en början. De problem som synliggörs 
fanns även tidigare i traditionella projekt men upptäcktes långt senare i projektet.  
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 Projektledaren i traditionella projekt hade bra insikt i projektet men detta fungerar 
bättre nu på grund av daglig uppföljning och mer detaljerad kontroll genom att 
ScrumMastern är mer delaktig i teamet. ScrumMaster ser problemen direkt när de 
uppkommer. Även om fel beslut tas och misstag sker hinner det aldrig skena iväg.  

4.2.3 Intervjuer med teamet 
Teamets intervjufrågor presenteras i avsnitten utbildning i Scrum samt tidigare erfarenheter 
av andra projekt kontra Scrum, roller, kommunikation, artefakter, möten, problem med 
Scrum samt styrkor med Scrum.  

Utbildning i Scrum samt tidigare erfarenheter av andra 
projekt kontra Scrum  

Har du jobbat i linjära projekt?  
Alla respondenter har jobbat i linjära projekt tidigare. 

Har du fått någon utbildning i Scrum? 
Alla teamen har fått en introduktion till Scrum på cirka en till två timmar, ofta av teamets 
ScrumMaster. Många har även blivit utbildade av sin ScrumMaster under arbetets gång. 
Vissa teammedlemmar har själva läst böcker om Scrum som komplement.  

Majoriteten av de tillfrågade upplevde inte att de hade några frågetecken kring Scrum trots 
den korta introduktionen. 

Hur fungerar projektet då Scrum tillämpas jämfört med tidigare?  
I traditionella projekt skapades en detaljerad planering över en längre period innan själva 
arbetet började. I Scrum planeras enbart det som ligger närmast, på kort sikt, och arbetet 
börjar omgående.  Scrum ger en bättre insyn i projektet för teammedlemmarna och därmed 
bättre förståelse för statusen av projektet.  

Teamet har större frihet att ta beslut i Scrum vilket medför att det känns roligare att jobba. 
Tidigare styrde dokument, så som Implementation Proposal (IP), hur arbetet skulle utföras. 
Detta dokument beskrev hur lösningen skulle implementeras vilket upplevdes begränsande. 
Då existerade inte friheten att ta egna beslut vilket det gör i Scrum. En annan stor skillnad 
som följer med Scrum är mindre dokumentation. Tidigare var det mycket dokument som 
skulle skrivas och detta tog tid från själva genomförandet. 

Arbetet fungerar betydligt bättre nu och det går fortare med Scrum. Det är bättre fokus, mer 
uppspaltat vad som ska göras, saker flyter på bättre och det är lättare att hjälpa varandra. Ett 
exempel på detta är att alla är lättillgängliga och därmed kan den som implementerat en viss 
funktionalitet direkt svara frågor då det uppstår problem.  

Det är mer omedelbar uppföljning på problem i Scrum och problemen upptäcks tidigare. 
Detta beror bland annat på de dagliga Scrum-mötena samt att ScrumMaster finns nära. 
Tidigare kunde projektledaren vara osynlig, det var enbart någon som informerades om 
statusen av projektet med jämna mellanrum, ScrumMaster är dock mer delaktigt och ser 
därför problemen tidigare. 
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Citat från intervjuerna: 

 ”Det är tydligare vad man ska göra nu med Scrum.” 

 ”Man ser mer tydligt vad som är kvar att göra.” 

 ”Man har mer insikt i vad alla andra i gruppen gör.”  

 ”Korta iterationer ger bättre överblick.” 

 ”I traditionella projekt hittade man de flesta felen de sista månaderna och då 
blev det katastrof.” 

 ”Det är stor skillnad på hur man jobbar idag när vi kör Scrum mot tidigare 
projekt. Då planerades allt i början och det blev aldrig rätt. ” 

 ”Man hade inte samma kontakt med projektledaren som man har med 
ScrumMastern.” 

 ”I Scrum finns mycket mer information tillgänglig och man har bättre koll på 
vad man ska göra.” 

 ”Teamet har större möjlighet att påverka nu med Scrum.” 

Stressigare med Scrum? 
Det är roligare att jobba med kortsiktiga mål men en följd av detta kan vara mer stress då 
man måste prestera kontinuerligt. Längden av projektet påverkar också stresskänslan. Ett 
kortare projekt ökar kraven på att prestera och det kan generera mer stress. I traditionella 
projekt tenderar man att jobba långsammare med mindre stress under projektets gång, fram 
till slutet då man plötsligt upplever en mycket kraftig stress. I Scrum-projekt är det en mer 
kontinuerlig stress men stressnivån når aldrig den nivå som ofta inträffar i slutet av ett 
traditionellt projekt. 

Brukar ni hinna med era åtagande för en sprint? Nöjd kund? 
Hälften av teamen hinner inte med sina åtaganden för en sprint men har trots detta en nöjd 
kund. Olika faktorer som påverkar leveransen negativt är:  

 Teammedlemmar som är borta. 

 Teamet är beroende av andra team och måste därmed invänta deras resultat innan 
de kan fortsätta. 

 Användning av verktyg med otillräcklig prestanda. 

 För mycket inplanerat i en sprint. 

 Dåligt beskrivna tasks. 

 Nya tasks upptäcks under sprinten som måste utföras för att kunna avklara 
inplanerade tasks. 
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Roller 
De tillfrågade teammedlemmarna har beskrivit hur de ser på de olika rollerna i Scrum, vilket 
ansvar de har samt vilka uppgifter som faller under respektive rollers ansvarsområde. 

Produktägare 
Produktägaren är den som ställer baskraven över vad som ska implementeras och den som 
prioriterar vad som är viktigast. Produktägaren tar beslut gällande vad teamet ska gå vidare 
med eller ej om det dyker upp problem. Av de tillfrågade svarade fem av åtta att de var 
osäkra på om de hade en produktägare i projektet samt att de inte hade någon kontakt med 
denne.  

ScrumMaster 
ScrumMaster har ansvar för allt administrativt arbete. ScrumMaster är även den som 
övervakar projektets progress och den som ser till att teamet kan arbeta obehindrat bland 
annat genom att se till att materiel och lokaler är tillgängliga vid behov. ScrumMaster ska 
hantera eventuella problem som dyker upp som kan störa teamet i deras arbete. 
ScrumMaster är den som sköter kontakten mot kund och ska se till att all information som 
behövs från kunden fås. Om nödvändigt ska ScrumMaster delegera uppgifter. ScrumMaster 
organiserar de dagliga mötena. 

Teamet 
Teamet har ansvar för planeringen och att den blir så korrekt som möjligt genom att uttrycka 
sin åsikt under planeringen. Det ligger på teamets ansvar att bryta ner arbetsuppgifterna i 
mindre delar samt att estimera hur lång tid dessa uppgifter tar. Det ligger sedan på teamets 
ansvar att genomföra sin planering och att se till att produkten blir klar i tid samt att den 
fungerar som önskat. Med Scrum är det större fokus på att arbeta kontinuerligt med mindre 
och mer konkreta arbetsuppgifter. 

Kommunikation 
Frågorna i intervjun som behandlade kommunikation delades in i kommunikationen inom 
teamet, kommunikationen mellan teamet och ScrumMaster samt kommunikationen mellan 
teamet och produktägaren. Detta för att mer tydligt kunna avgöra hur kommunikationen ser 
ut i alla dessa olika riktningar.  

Inom teamet 
”En fördel med  backlogen är att man får en bättre förståelse för andras arbete när man är 

nere och plockar i samma korg”. – Citat från en teammedlem 

Kommunikationen har blivit intensivare och bättre med Scrum. De olika faktorer som har 
påverkat kommunikationen är följande: 

 Teamet sitter i samma rum, alternativt vägg i vägg, och kan diskutera saker direkt 
när de kommer upp och kan enkelt fråga varandra om hjälp.  

 Scrum-mötena ökar kommunikationen. Dock upplevs det av vissa att mötena kan 
vara för frekventa då det inte alltid finns nya saker att ta upp. 
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 Den gemensamma sprintbacklogen medför att teamet jobbar mer tillsammans och 
ger även en bättre överblick av projektet samt större inblick i vad de andra i teamet 
gör.  

Teamet och ScrumMaster 
Kommunikationen med ScrumMaster är tätare jämfört med kommunikation med 
projektledaren på grund av den dagliga kontakten. I tre av fyra team arbetar ScrumMaster 
tillsammans med teamet i samma rum, vilket teamet upplever ytterligare förbättrar 
kommunikationen mellan teamet och ScrumMaster. Det är enklare att diskutera med 
ScrumMaster än det tidigare var med en ”vanlig” projektledare. 

Det finns dock även de som upplever att det inte är någon skillnad i kommunikationen 
mellan teamet och ScrumMaster /projektledare mot tidigare. 

Teamet och produktägare 
De flesta av de tillfrågade är osäkra på om de har en produktägare. De vet inte hur 
informationen förmedlas från produktägaren till teamet men antar att ScrumMaster sköter 
den kommunikationen. 

Ett av de fyra teamen har en nära kontakt med produktägaren där teammedlemmarna själva 
kan kontakta produktägaren vid eventuella tekniska frågor.  

Scrums artefakter 
Under intervjuerna fick respondenterna beskriva teamets användning av Scrumartefakter. 
För att ta reda på om teamen använde sig av dokument utöver de artefakter som definieras i 
Scrum-avsnittet 3.4.2 ställdes även frågor kring det. Teammedlemmarna fick bland annat 
svara på frågor angående vem de ansåg hade ansvaret för respektive artefakt, vem som 
skapar respektive artefakt samt vem som kan ändra i artefakterna. 

Produktbacklog  
Alla projekt använder en produktbacklog. Tre av dessa angav att de utnyttjar XPlanner19

I hälften av de studerade teamen är det ScrumMaster och/eller produktägaren som lägger till 
och tar bort stories i produktbacklogen. Teamen kan föreslå ändringar som ScrumMaster 
och/eller produktägaren sedan kan uppdatera produktbacklogen med. 

 för 
detta.  

Två av fyra studerade team har ett kravdokument som används vid skapandet av 
produktbacklogen. I båda fallen skapas detta dokument av teamet utifrån kundens behov. 
Detta dokument godkänns av kunden innan teamet går vidare. 

 

 

                                                           
19 XPlanner är ett internetbaserat planerings- och trackingverktyg för eXtreme Programming 
(XP).  
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Sprintbacklog och sprintplanering 
I de flesta fallen har ScrumMaster tillsammans med produktägaren skapat ett förslag på 
planeringen med vilka aktiviteter som ska utföras i kommande sprint samt prioriterat dessa 
och i vissa fall även grovt tidsestimerat aktiviteterna. Detta förslag godkänns ofta som det 
ser ut utan förändringar av teamet. Teamet kan dock ge anmärkningar på planeringen om 
den innehåller för mycket aktiviteter eller om andra aktiviteter behöver läggas till som bör 
genomföras tidigare än de föreslagna aktiviteterna. Teamet bryter därefter ner aktiviteterna i 
mindre delar, tasks, och tidsestimerar dessa. I vissa fall har även denna nedbrytning utförts 
av ScrumMaster. En del team kompletterar föreslagna tasks med dokumentering och 
testning innan de påbörjar estimeringen. 

En del grupper har upptäckt att det dyker upp nya tasks som måste läggas till under en aktiv 
sprint. Det kan vara nya upptäckter som medför att en task blir större än estimerat, det kan 
även vara problem som dyker upp som måste lösas innan det är möjligt att utföra en viss 
task. Dessa grupper hanterar detta genom att lägga till dessa upptäckter som sub-tasks.   

Många teammedlemmar upplever det positivt att få vara med i planeringsprocessen. De 
upplever att de får en bättre bild av projektet i helhet samt att det skapar större gruppkänsla. 

Burn down chart  
De flesta av teammedlemmarna svarade att teamet använder sig av en burn down chart. Två 
av de tillfrågade kände dock inte till om något sådant användes. 

Dokument utöver Scrums artefakter 
Utöver de Scrum-relaterade artefakterna använde sig några projekt även av dokument som 
används i linjära projekt. Några teammedlemmar svarade att deras projekt hade en 
kravspecifikation utöver sin produktbacklog som användes mot kund. Ytterligare några 
teammedlemmar svarade att de använde sig av dokument för bland annat design och 
arkitektur.  
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Möten 
De tillfrågade teammedlemmarna fick svara på vilka möten i Scrum de använde sig av samt 
om de hade några övriga möten utöver de möten som ingår i Scrum.  

Vilka av dessa möten har ni?  Svar (respondenter/totalt) 

Har ni Scrum-möten varje dag? Ja (8/8) 

Har ni sprintplaneringsmöten inför varje sprint? Ja (8/8) 

Har ni demonstrationer efter varje sprint? Ja (5/8), Ja, men enbart internt (3/8) 

Har ni återblicksmöten för varje sprint? Ja (8/8), 

Har ni några övriga möten? 
Nej (4/8), Projektmöten (2/8),  

Tekniska möten (2/8),  

Tabell 6 - Sammanställning av respondenters svar angående möten. 

Återblicksmöte 
Under återblicksmötena har erfarenheter från den tidigare sprinten diskuterats, det vill säga 
vad som har gått bra samt mindre bra. Uppföljningen av återblickarna har dock fungerat 
mindre bra för alla team förutom ett, som har förändrat arbetsprocessen utifrån det som 
diskuterats på dessa möten. 

Problem med Scrum 
Många teammedlemmar anser det vara svårt att ta in nya medlemmar i gruppen. En faktor är 
bristen på dokumentation vilket innebär att ett större ansvar ligger på den övriga gruppen då 
de ofta måste ta sig tiden att informera den nya medlemmen om processen. 

Flera team har även upplevt att gruppen kan bli beroende av vissa personer under olika 
sprintar beroende på enskilda personers kompetens. Detta kan medföra att enbart vissa 
personer har den kompetens som är mest lämplig för att utföra majoriteten av task under en 
sprint. Projektet kan även bli beroende av nyckelpersoner i teamet vilket kan skapa problem 
om personen försvinner från projektet när dokumentation saknas. 

Att definiera tasks är också något som har skapat problem. Många upplever att tasks inte 
definieras tillräckligt utförligt vilket skapar problem vid genomförandet då tasks är 
svårtydda. En del anser att det även bör finnas mer information om hur problemet ska lösas. 
Dock ser inte alla lika på denna fråga. Flera anser att det är bra att inte ha en utstakad 
lösning utan själv kunna ha möjligheten att lösa problemet på önskat vis.  
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Många teammedlemmar tycker även att det svårt att delta aktivt vid estimeringen av alla 
tasks då de inte känner att de har tillräckligt med kunskap på alla områden. Det finns även 
en osäkerhet under sprintarna över om teamet faktiskt har planerat rätt, det vill säga om det 
är rätt saker som har plockats in i sprinten.  

En del av respondenterna anser att det kan bli för lätt att slå ifrån sig saker som inte är med i 
nuvarande sprint, saker som dyker upp som borde hanteras men som inte behandlas 
eftersom det inte finns med i sprintplaneringen.  

Kompetensbreddningen är inte alltid självklar tycker vissa. En del teammedlemmar 
upplever det vara svårt att välja tasks inom områden de inte är vana vid, då det innebär att 
de måste sätta sig in i problematiken innan de kan utföra något faktiskt arbete. Därför väljer 
de tasks inom sitt eget kompetensområde för att inte få nya startsträckor för varje uppgift.  

Styrkor med Scrum  
Nästan alla de tillfrågade anser att det centrala med Scrum är att teammedlemmarna får en 
bättre insikt i projektet. De har mer ansvar och kan påverka mycket mer, vilket upplevs 
mycket positivt. Nu kan de säga nej till uppgifter, vilket de inte kunde tidigare. 

Många upplever även att det inte längre finns samma hierarki i Scrum, vilket medför att folk 
hjälper varandra mer. Tidigare arbetade de ensamma med sina uppgifter i en rak linje men 
nu händer det saker hela tiden bland annat då de jobbar tillsammans samt att de jobbar med 
fler och mindre arbetsuppgifter.  

Majoriteten av teamen känner att de jobbar mer effektivt med Scrum då de jobbar 
tillsammans och därmed alltid har ett bollplank. Då de får lösa problemen som de själva tror 
är mest effektivt upplevs Scrum friare jämfört med tidigare, då man många gånger tvungen 
att lösa en uppgift enligt det som var definierat i projektspecifikationen. 
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4.2.4 Upplägg av observationernas sammanställning 
Observationer genomfördes under två sprintplaneringsmöten samt fyra Scrum-möten. 
Resultatet av dessa observationer presenteras i avsnitten sammanställning av observationer 
- Sprintplanering samt sammanställning av observationer - Scrum-möte. För varje del 
presenteras vad som observerades gällande bland annat roller, artefakter och hjälpmedel. 

4.2.5 Observationer under sprintplaneringsmöten 
Två sprintplaneringsmöten observerades där ett av teamen utförde sitt andra 
sprintplaneringsmöte och det andra teamet utförde sitt fjärde sprintplaneringsmöte någonsin. 
Båda sprintplaneringsmötena tog en hel dag att genomföra och hölls i ett lugnt och 
avskärmat konferensrum. Teamen tog regelbundna kafferaster och paus för lunch. 

Roller 
Under observationerna studerades de olika Scrum-rollernas delaktighet under mötena. 
Utöver nedan presenterade roller deltog en extern chef under ett av de observerade 
sprintplaneringsmötena men detta upplevdes inte störa mötet. 

Produktägare  
Ingen produktägare deltog under de två observerade sprintplaneringsmöte men i ett fall hade 
produktägaren i förväg sammanställt en lista med önskemål för kommande sprint. Denna 
lista var dock inte prioriterad utan teamet fick själva prioritera.  

ScrumMaster 
ScrumMaster ledde sprintplaneringsmötena under båda observationerna. ScrumMastern 
bestämde ramarna för hur mötet skulle se ut samt vilka verktyg som skulle utnyttjas. Till 
exempel introducerades användningen av post-its för hanteringen av sprintbacklogen i ett av 
teamen. I det andra teamet demonstrerade ScrumMaster ett webbaserat system som teamet 
skulle använda för produkt- samt sprintbacklog. På båda sprintplaneringsmötena fick 
ScrumMastern svara på frågor kring Scrum-arbetet. 

Teamet 
Teamet ställde många frågor rörande Scrum och hur det är tänkt att fungera men även frågor 
riktade till produktägaren, gällande tasks och prioriteringar, kom upp. Då produktägaren inte 
var tillgänglig riktades alla frågor till ScrumMaster som inte alltid kunde svara. Bristen på 
en aktiv och insatt produktägare ställde alltså till problem. Ett av teamen hade två 
teammedlemmar som deltog via telefon och det mötet hölls även på engelska. 

Artefakter 
Utöver en produktbacklog och en sprintbacklog hade även ett av teamen en kravlista som 
utgångspunkt även om detta dokument inte användes under sprintplaneringsmötet. 
Kravlistan diskuterades bara i korthet i början av mötet. 
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Produkt- och sprintbacklog 
Ett av de studerade teamen utnyttjade XPlanner för att hantera hela backlogen, det vill säga 
både produkt- och sprintbacklogen. Alla stories var redan inlagda i XPlanner. De stories 
som var aktuella för kommande sprint bröts ner av teamet samt estimerades, samtidigt som 
de matades in i XPlanner.  Inför mötet hade teammedlemmarna förberett sina tasks som 
skulle behandlas under denna sprint, något som inte alla hade gjort. Detta team 
kompletterade backlogen i XPlanner med en sprintbacklog i pappersformat genom att skriva 
upp varje task på en post-it. En i teamet fick ansvaret att skriva upp de tasks som 
definierades under mötet på små lappar. Lapparna hade olika färg för att symbolisera olika 
typer av tasks, till exempel nytillkomna tasks, support-tasks med mera. Dessa sattes senare 
upp på en tavla i teamets teamrum. 

Det andra teamet hade ett exceldokument som representerade hela backlogen där de hade 
både behandlade, det vill säga färdiga stories och tasks samt ej behandlande stories i samma 
dokument. De utnyttjade olika färger för att skilja dessa åt. Precis som teamet som 
utnyttjade XPlanner hade även detta team fått i uppgift att inför mötet granska de stories 
som var aktuella i kommande sprint samt bryta ner dessa i mindre delar. 

Definition of done 
Teamen använder sig av en egendefinierad definition of done. Under sprintplaneringen 
påminde ofta ScrumMaster teammedlemmarna om att de även måste ta hänsyn till det som 
står i detta dokument, som bland annat att testning och dokumentation ska utföras innan en 
task är klar. Detta för att estimaten ska bli så korrekta som möjligt. 

Hjälpmedel under sprintplaneringsmötet 
Båda teamen använde så kallad planning poker20

Under båda mötena användes en projektor för att visa listan av tasks som skulle estimeras. 
Under det möte med teammedlemmar som deltog via telefon användes även tjänsten 
fjärrskrivbord

, där alla i teamet med hjälp av lappar med 
olika siffror på visade vilken tid de uppskattade att den task som diskuterades skulle ta. Om 
estimaten kraftigt skiljde sig åt i teamet diskuterades den aktuella tasken mer ingående för 
att försäkra sig om att alla förstått uppgiften. ScrumMastern var den som snabbt uppskattade 
vad majoriteten ansåg vara ett rimligt estimat och skrev ner detta. 

21

                                                           
20 Planning poker är en teknik inom systemutveckling för att genomföra tidsuppskattningar. 
Varje deltagare gör tidsuppskattningen genom att välja det kort ur sin kortlek som bäst 
stämmer in på den uppskattade tiden.   

 för att dessa teammedlemmar skulle ha möjlighet att se ScrumMasterns 
datorskärm. Den telefonkonferenslösning som användes gick inte igång efter rasten och 
ScrumMastern fick spendera cirka 20 minuter med att lösa problemet. 

21 Fjärrskrivbord är en tjänst i Windows som gör det möjligt att ansluta till en dator från en 
annan över internet.  
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Kritik, oro och frågor från teamet angående Scrum 
Under sprintplaneringsmötena uttryckte teamen kritik och frågor angående Scrum. Till 
exempel ifrågasattes sprintplaneringsmötenas längd. Många ansåg att 
sprintplaneringsmötena var för långa och ifrågasatte om det är bra att teamet spenderar en 
hel arbetsdag med att planera kommande sprint. Denna fråga bemöttes av ScrumMastern 
genom att påminna teamet om att de nu har bättre estimat på arbetsuppgifterna.  

Inför sprintplaneringsmötet hade ett av teamen fått en lista från produktägaren på stories 
som borde slutföras under kommande sprint men dessa stories saknade prioritet. Teamet 
insåg att de inte skulle hinna slutföra alla önskemål och var därför tvungna att välja bort 
tasks själva. En viss oro över att produktägaren inte skulle förstå varför teamet inte skulle 
hinna slutföra alla tasks uppstod och ScrumMaster skulle kontakta produktägaren för en 
diskussion. 

Ett av teamen undrade om det är rätt att de ska behöva hantera supportärenden under en 
sprint. Support är svårt att planera in och skapar därför problem under sprintplaneringen. 

Begreppet good enough22

Teammedlemmar uttryckte även missnöje över dåligt definierade tasks. ScrumMastern 
konstaterade då att det är teamet själva som skriver beskrivningarna och att är det upp till 
dem att se till att det görs tillräckligt bra. 

 diskuterades på båda mötena. En teammedlem upplevde att 
lösningarna oftast bara blev halvbra och att han inte riktigt kan ”stå för sin kod” även om 
koden fungerade. 

4.2.6 Observationer under Scrum-möten 
Alla Scrum-möten som observerades hölls på förmiddagen. I de flesta fallen ledde 
ScrumMastern mötena där teamet stod i ring och svarade i tur och ordning på frågorna, Vad 
gjorde du igår?, Vad ska du göra idag?, Stötte du på några problem? I samtliga fall hölls 
mötena i teamens Scrum-rum/gemensamma arbetsarea, vilket var en lugn och avskärmad 
miljö där teamet inte stördes av utomstående.  

Roller 
Under observationerna studerades de olika Scrum-rollernas delaktighet under mötena. 
Utöver Scrum-rollerna deltog inga andra på Scrum-mötena. 

Produktägare 
Enbart en produktägare var delaktig under de observerade Scrum-mötena och under detta 
möte var det även produktägaren som ledde mötet.  

ScrumMaster 
Under det Scrum-möte där produktägaren ledde mötet var inte ScrumMastern närvarande. 
Under de övriga Scrum-mötena ledde ScrumMastern mötet. Alla ScrumMasters 
                                                           
22 Good enough är en princip som syftar till att skapa fungerande men inte nödvändigtvis 
optimal kod. 
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uppmuntrade teamet att prata, ställde frågor och fick teammedlemmarna att uppdatera 
progressen på sina tasks. 

Team 
I stort sett alla teammedlemmar närvarade på sina Scrum-möten. 

Artefakter 
Nedan beskrivs hur Scrums olika artefakter användes under de observerade Scrum-mötena. 

Produktbacklog 
Produktbacklogen användes inte under något av Scrum-mötena.  

Sprintbacklog  
Hälften av de observerade teamen använde sig av en sprintbacklog i pappersformat. Dessa 
team hade en tavla i teamrummet, synlig för alla, där alla tasks samt stories var uppsatta.  

Burn down chart 
Ett av teamen hade en burn down chart i pappersformat bredvid sin tavla med tasks. 
ScrumMaster skulle uppdatera denna dagligen men uppdateringen låg dock inte helt i fas. 
De team som utnyttjade XPlanner kunde generera en burn down chart men detta gjordes 
sällan. 

Hjälpmedel under Scrum-möten 
Bortsett från att en telefonkonferens användes under ett av Scrum-mötena, där en 
teammedlem var bortrest, användes inga digitala hjälpmedel under Scrum-mötena. I de 
projekt som använde sig av post-its-lappar uppdaterades tasks direkt under Scrum-mötet 
genom att teammedlemmarna flyttade runt lapparna på tavlan.  

4.2.7 Observationer av Scrum-teamens arbetsmiljö 
Hälften av teamen hade gemensamma teamrum där hela teamet satt samlade med 
ScrumMastern i samma rum. Dessa team hade även en area där de med hjälp av post-its-
lappar skapat sprintbacklogen.  De andra teamen satt mer utspridda men hade fortfarande 
större delen av teamet sittandes i samma rum.  
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4.2.8 Sammanställning av enkätsvar 
Följande kapitel presenterar resultatet från den enkät som genomfördes för denna rapport. 
Enkäten hade 35 respondenter. Enkätens frågor är indelade på samma sätt som intervjuer 
och observationer och täcker områdena kommunikation, roller, möten samt artefakter. 
Enkäten skapades så att respondenterna enbart fick svara på frågor som berörde dem genom 
att de frågor som hörde ihop sammanlänkades. På så sätt behövde respondenten inte svara 
på frågor om till exempel produktägarrollen om den tillfrågade tidigare angivit att han eller 
hon inte känner till begreppet.  

Resultatet från frågorna i enkäten presenteras både i tabell, figur samt textform och i det 
senare fallet utan en kompletterande figur.  

Erfarenhet och utbildning inom Scrum 
Respondenterna fick svara på hur länge de arbetat med Scrum samt om de fått någon 
utbildning eller introduktion till Scrum.  

Figur 25 - Hur lång erfarenhet av Scrum 
har du? 
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Utöver det som visas i Figur 25 visade 
enkäten att spridningen av hur länge 
respondenterna arbetat med Scrum var 
varierande. Den som arbetat längst med 
Scrum hade 40 månaders erfarenhet 
medan den med minst erfarenhet enbart 
hade två månaders erfarenhet av Scrum. 

 

 

Figur 26 - Har du någon form av utbildning 
inom Scrum? 
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På denna fråga kunde respondenten ange 
flera alternativ.  

Figuren visar att så mycket som 44 % av 
de tillfrågade inte fått någon form av 
utbildning eller introduktion till Scrum 
alls. 24 % av alla svarande angav att de 
på egen hand har läst böcker om ämnet 
och 36 % av alla respondenter svarade att 
de har fått en introduktion/kurs internt.  
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Roller och deras aktivitet 
Respondenterna fick svara på hur deras team såg ut, om de hade en ScrumMaster, om de 
hade en produktägare och hur aktiva dessa var i projektet. 

Hur många gruppmedlemmar består er 
projektgrupp av? 

64 % av de tillfrågade svarade att deras 
grupp bestod av 5-9 gruppmedlemmar och 
resterande svarade att deras grupp bestod av 
9-14 personer. 

 

Har gruppens medlemmar uttalade 
roller? 

36 % av respondenterna ansåg att det finns 
uttalade roller inom gruppen, så som 
testare eller utvecklare. 

Har projektgruppen ScrumMaster och 
produktägare? 

100 % av respondenterna svarade att de hade 
en ScrumMaster. 92 % av alla svarande 
ansågs sig ha en produktägare. 

Är er ScrumMastern delaktig i det 
tekniska arbetet? 

40 % av respondenterna svarade att deras 
ScrumMaster var delaktig i det tekniska 
arbetet. 

 

Figur 27 - Är ScrumMaster tillgänglig vid 
behov? 
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Ingen respondent svarade att deras 
ScrumMaster aldrig var tillgänglig vid 
behov.  

Hela 80 % svarade att deras 
ScrumMaster nästan alltid eller alltid 
var tillgänglig. 28 % angav att 
ScrumMastern alltid är tillgänglig. 

 

Figur 28 - Är produktägaren tillgänglig vid 
behov? 
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Enbart 9 % angav att de har en 
produktägare som alltid är tillgänglig.  
Dock svarade hela 65 % av de 
tillfrågade att produktägaren nästan 
alltid är tillgänglig.  Detta innebär alltså 
att 74 % av de tillfrågade, som har en 
produktägare, tycker att denne är 
tillgänglig nästan alltid eller alltid. 

Det är däremot hela 26 % som har en 
produktägare som bara är tillgänglig 
ibland eller mindre än ibland. 
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Figur 29 - Är produktägaren insatt i 
produkten? 
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Enbart hälften av de tillfrågade ansåg 
att deras produktägare är helt insatt i 
produkten. Så mycket som 26 % 
svarade att deras produktägare är delvis 
eller sämre än delvis insatt i produkten. 

Kommunikation 
På denna fråga hade respondenterna möjligheten att ge sin åsikt om hur kommunikationen 
såg ut på de områden som de hade kännedom om. Detta innebar till exempel att 
ScrumMastern kunde ge sin åsikt om kommunikationen inom gruppen, kommunikationen 
mellan gruppen och ScrumMaster samt kommunikationen mellan ScrumMaster och 
produktägaren.  En teammedlem kunde till skillnad från ScrumMaster bara ge sin synpunkt 
på kommunikationen inom teamet och kommunikationen mellan teamet och ScrumMaster. 
Resultatet visas i figur 30 på nästa sisda.  

Kommunikationen inom gruppen anses av de flesta vara mycket bra. De som inte har svarat 
att kommunikationen inom gruppen är mycket bra tycker fortfarande att kommunikationen 
är ok eller bättre än ok.  

Kommunikationen mellan gruppen och ScrumMastern ansågs av majoriteten vara mycket 
bra eller strax därunder. 

Kommunikationen mellan gruppen och produktägaren fungerar ungefär lika bra som 
kommunikationen mellan gruppen och ScrumMaster, där cirka 70 % anser att den fungerar 
mycket bra eller strax därunder. Dock anser 12 % att kommunikationen mellan gruppen och 
produktägaren fungerar sämre än ok, vilket skiljer sig från gruppens kommunikation med 
ScrumMaster där ingen anser att kommunikationen är sämre än ok.  
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Figur 30 - Hur upplever du att kommunikationen fungerar? 
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Figur 31 - Hur nära varandra arbetar 
gruppmedlemmarna i projektet? 
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Drygt hälften av respondenterna 
svarade att deras team sitter i 
samma area/rum.  

Artefakter 
Respondenterna fick svara på vilka artefakter som används och hur dessa hanteras, bland 
annat när det gäller prioritering och estimering av stories och tasks. 

Produktbacklog 
96 % angav att de använder sig av en produktbacklog. 67 % av dessa svarade att deras 
produktbacklog består av stories där nästan alla har tidsestimerade stories i 
produktbacklogen. Strax över hälften använder även en kravspecifikation utöver en 
produktbacklog. 



4 Resultat 59 

Figur 32 - Vem/vilka deltar i skapandet av 
produktbacklogen? 
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På denna flervalsfråga kunde respondenterna 
ange vilka som är med vid skapandet av 
produktbacklogen. 

74 % svarade att produktägaren är delaktig i 
skapandet av produktbacklogen. 16 % tycker 
alltså inte att produktägaren är med 
överhuvudtaget vid skapandet av 
produktbacklogen.  

53 % svarade att gruppen är med och skapar 
produktbacklogen och 62 % svarade att även 
ScrumMaster är med vid detta arbete. Detta 
innebär alltså att det ofta inte är enbart 
produktägaren som ensam skapar 
produktbacklogen utan att det arbetet många 
gånger sker tillsammans med teamet 
och/eller ScrumMastern. Det som dock är 
intressant är att 16 % alltså inte tycker att 
produktägaren är med vid skapandet av 
produktbacklogen. 

 

Figur 33 - Vem/vilka prioriterar stories i 
produktbacklogen? 
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På denna flervalsfråga kunde respondenterna 
ange alla som deltar i prioriteringen av 
produktbacklogen. 

87 % av respondenterna svarade att 
produktägaren prioriterar stories. 50 % 
svarade att ScrumMaster är med i 
prioriteringsarbetet och något som är 
intressant är att 31 % ansåg att gruppen 
också prioriterar produktbacklogen. 
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Respondenterna fick svara på vilka som tidsestimerar produktbacklogens stories genom att 
välja det alternativ som gällde för deras team. Figur 34 visar att 25 % svarade att det är 
gruppen ensam som genomför tidsestimeringen. Figuren visar att de flesta, 38 %, angav att 
gruppen, ScrumMastern och produktägaren alla är delaktiga i tidsestimeringen av stories.  

Ur figuren kan man utläsa att 75 % av respondenterna anser att gruppen är inblandad i 
tidsestimeringen. 69 % av respondenterna har svarat att produktägaren är inblandad i 
tidsestimeringen. Motsvarande siffra för ScrumMastern är 50 %. 

Figur 34 - Vem/vilka tidsestimerar produktbacklogens stories? 
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Sprintbacklog 
88 % av respondenterna har svarat att deras grupp använder sig av en sprintbacklog. Av 
dessa har nästan alla angivit att de bryter ner stories i mindre arbetsuppgifter, det vill säga 
tasks. 

Figur 35 - Är tasks väl definierade efter 
nedbrytningen? 
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Strax under hälften (48 %) anser att 
tasks är nästan alltid svårtydda 
eller alltid svårtydda. 53 % av 
respondenterna tycker dock att 
tasks nästan alltid eller alltid är 
lätta att tyda. Åsikterna gällande 
nedbrytningen av task är alltså 
uppdelade i två stor läger, 
svårtydda respektive inte 
svårtydda. 

Av respondenterna som svarat att en sprintbacklog används svarade 75 % att produktägaren 
är delaktig i arbetet med att ta fram sprintbacklogen för kommande sprint. 15 % svarade att 
ScrumMastern eller ScrumMaster tillsammans med gruppen bestämmer vilka stories som 
ska ingå i kommande sprintbacklog. 

Figur 36 - Vem avgör vilka stories som ska ingå i kommande sprintbacklog? 
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Figur 37 - Vem/vilka avgör vem som ska ta sig 
an en task? 
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Majoriteten av respondenterna svarade 
att gruppmedlemmarna själva avgör 
vem som ska ta sig an en task. 

Figur 38 - Vem bryter ner stories i tasks? 
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Figur 39 - Tidsestimeras tasks, om så av vilka? 
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Ingen estimering

Respondenterna fick svara på 
vem/vilka som deltog i nerbrytningen 
av stories till tasks genom att välja det 
alternativ som stämde bäst överens 
med deras erfarenhet. 

De flesta, 33 %, angav att nedbrytning 
av stories utfördes av gruppen och 
ScrumMaster tillsammans. 29 % av 
respondenterna svarade att gruppen 
ensam bryter ner stories i tasks. 

Ur figuren kan utläsas att de flesta, 95 
%, är överens om att gruppen deltar i 
nedbrytningen av task, antingen 
ensamma eller tillsammans med 
ScrumMaster och/eller produktägaren. 

I likhet med frågan innan fick 
respondenterna även på denna fråga 
ange ett alternativ som passade in bäst 
med deras erfarenhet gällande 
tidsestimering av task och vem/vilka 
den utförs av. Det mest förekommande 
är att gruppen ensam tidsestimerar 
tasks (43 %). Därefter är det vanligaste 
att gruppen och ScrumMastern 
tillsammans gör tidsestimeringen (29 
%). 

En intressant siffra är att hela 19 % har 
angivit att tasks inte tidsestimeras alls. 



4 Resultat 63 

 

Möten 
Respondenterna fick svara på vilka möten teamet brukar ha, vilka som brukar närvara och 
hur ofta mötena brukar hållas. 

Sprintplaneringsmöte 
Respondenternas grupper har sprintar om 2-4 veckor där 88 % av dem har 4 veckors 
sprintar.  96 % av de tillfrågade svarade att de hade ett sprintplaneringsmöte inför varje 
sprint. 

Frågan i figur 40 är en flervalsfråga där respondenten kunde ange hur pass aktiv respektive 
scrum-roll är på sprintplaneringsmötena.  

Figuren visar att alla respondenter har svarat att gruppen alltid deltar på 
sprintplaneringsmöten. Nästan alla respondenter (88 %) anser att även ScrumMastern alltid 
deltar på dessa möten. Det ser dock sämre ut för produktägaren då hela 36 % har angivit att 
produktägaren aldrig deltar på sprintplaneringsmötena. Ur figur 40 kan man utläsa att 64 % 
anser att produktägaren deltar ibland eller mer sällan än ibland på sprintplaneringsmötena. 

Scrum-möten  
De dagliga mötena varar mellan 15 och 30 minuter. 92 % av respondenterna svarade att 
frågorna Vad gjorde du igår och Vad ska du göra idag alltid tas upp. 60 % av 
respondenterna svarade att frågan Har du stött på, eller ser du några problem i framtiden 
alltid tas upp. 

48 % av respondenterna svarade att någon form av hjälpmedel används under de dagliga 
mötena som till exempel whiteboard, post-its eller anslagstavla. Ingen använder dock 
digitala hjälpmedel så som Excel eller PowerPoint.  

Figur 40 - Vilka deltar på sprintplaneringsmöten? 
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I 80 % av fallen är det ScrumMastern som leder de dagliga mötena. 12 % har svarat att det 
är produktägaren som leder de dagliga mötena och 8 % har svarat att mötena leds av någon 
annan. 

På frågan vilka deltar på scrum-mötena fick respondenterna ange hur ofta respektive Scrum-
roll deltog på dessa möten. Ur figur 41 kan man utläsa att gruppen nästan alltid eller alltid  
deltar på Scrum-mötena. Man kan även se att ScrumMastern nästan alltid är med på dessa 
möten. 

Figur 41 – Vilka deltar på scrum-mötena? 
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Demonstration och återblicksmöten 
86 % av respondenterna svarade att de hade en demonstration av produkten efter varje sprint 
där nästan alla svarade att tasks som inte är avslutade inte tas med i demonstrationen.  

92 % av respondenterna svarade att de har återblicksmöten efter varje sprint och resterande 
8 % att de har återblicksmöten vid behov. 

Figur 42 visar att gruppen och ScrumMastern oftast är med på demonstrationen, där 76 % 
anser att gruppen alltid är med och 68 % anser att ScrumMastern alltid är med på dessa 
möten. Det är dock enbart 24 % av respondenterna som har en produktägare som alltid är 
med på demonstrationerna. 

Figur 42 – Vilka deltar under demonstrationen? 
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Figur 43 - Utnyttjas resultatet från återblicksmöten 
i form av förändringar av rutiner? 
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Ingen av respondenterna ansåg 
att resultatet från återblicks-
möten aldrig utnyttjades. Detta 
innebär alltså att alla 
respondenter ansåg att det 
förekom att resultatet från 
återblicksmöten användes för att 
förändra nuvarande rutiner.  

Figuren visar att 44 % av 
respondenterna anser att 
resultatet från dessa möten 
resulterar i en förändring nästan 
alltid eller alltid. 

 

Figur 44 - Brukar ni hinna med era åtaganden för 
en sprint? 
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Ingen respondent svarade att 
deras grupp aldrig hann med 
sina åtaganden. 4 % svarade att 
gruppen alltid hann med sina 
åtaganden.  

Det mest förekommande är att 
grupperna nästan alltid hinner 
med sina åtaganden. 
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Förändringar i gruppsammansättningen 
Figur 45 - Händer det att gruppen förändras i 
form av att medlemmar flyttas från gruppen 

och/eller nya tillkommer? 
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På denna fråga fick 
respondenterna ange hur ofta 
gruppen förändras för alternativen 
under en sprint respektive mellan 
en sprint. 

Figur 45 visar bland annat att 52 
% anser att gruppen nästan aldrig 
förändras under en sprint. 
Motsvarande siffra för mellan 
sprintar är 48 %. 

 

 

Figur 46 - Om du svarade att gruppen 
förändrades, drabbar detta i så fall 

projektarbetet negativt? 
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De flesta (39 %) anser det nästan 
aldrig påverkar projektet negativt 
när gruppen förändras. 

Ur figuren kan man utläsa att 43 
% anser att gruppförändringar 
drabbar gruppen negativt ibland 
eller oftare än ibland. 
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Hämmar eller underlättar Scrum projektarbetet? 
Det finns en stark tro på Scrum där 84 % av respondenterna anser att Scrum underlättar 
projektarbetet. 

Figur 47 visar att hela 48 % tycker att det agila arbetssättet underlättar projektarbetet.  

Figur 47 - Upplever du att projektet hämmas eller underlättas av det agila 
arbetssättet? 
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5 Analys  
En analys av resultatet som presenterades i kapitel fyra har genomförts där resultaten från 
intervjuerna, enkäten, observationerna samt litteraturgranskningen har ställts mot varandra. 
En diskussion förs kring frågeställningen och syftet som presenterades i kapitel ett, utgående 
från roller, omfördelat ansvar, kommunikation, möten, dokumentation, projektfaser och 
projektorganisation. Styrkor och problem med respektive område behandlas och 
skillnaderna mellan Scrum och linjära projekt diskuteras och konsekvenser betraktas.  

5.1 Projektorganisation  
Projektorganisationen för linjära projekt och Scrum skiljer sig åt på grund av Scrums platta 
hierarki. Både Scrum-teamet och ScrumMaster har direktkontakt med kund. Den kontakten 
fanns inte tidigare i linjära projekt då det var styrgruppen som hanterade kontakten med 
kunden och förde vidare detta till projektledaren som senare informerade teamet. Syftet med 
att låta teamet kommunicera direkt med kunden är att minska risken för otydliga krav. The 
standish group fastställer i The CHAOS report att den största faktor för misslyckande är att 
inte integrera användarna i utvecklingen. Detta försöker Scrum motverka genom att låta 
utvecklarna i teamet direkt kommunicera med kunden för att själva skapa sig en bild av vad 
det är användarna behöver istället för att få den bilden av projektledaren som i sin tur fått sin 
information från styrgruppen. Det kan jämföras med ”viskleken”, för varje led listan med 
krav passerar för att nå själva utvecklingsteamet omarbetas den något. Otillräckliga krav 
samt krav som förändras är enligt The CHAOS report också stora faktorer för misslyckande. 
Detta hanteras genom att introducera produktägarrollen med vilken Scrum-teamet ska kunna 
få all den hjälp som behövs gällande kravarbetet och produkten i allmänhet. 

Intervjuerna, observationerna samt enkäten visade dock att teamet inte har den kontakt med 
kunden som teorin beskriver. Kunden närvarar sällan på demonstrationerna av produkten 
och teamet får därför inte möjlighet att diskutera produkten med kunden. I de flesta fall är 
det dessutom kunden som agerar produktägare. Vissa av de studerade teamen har kontakt 
med slutanvändarna, vilka utgör en del av referensgruppen. I de fallen kontaktar teamet 
referensgruppen då frågor kring produkten uppstår. Referensgruppen ska även med fördel 
delta på demonstrationerna för att ge sin syn på produktens utveckling. Detta är något som 
Scrum eftersträvar men tyvärr är denna kontakt inte vanligt förekommande bland de 
studerade projekten. Konsekvenserna av detta är att den kundkontakt som eftersträvas i agile 
och Scrum inte riktigt uppnås. I de fall då det finns en kontakt mellan projektet och 
styrgruppen är det ScrumMaster som har denna kontakt. 
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Figur 48 - Projektorganisation för Scrum enligt 

utförd analys 

 

 
Figur 49 - Projektorganisationen enligt agile 

 

Allt detta resulterar i en ny organisationsbild för de team som studerats, Figur 48, vilken kan 
jämföras med den tidigare projektorganisationen, Figur 49. De streckade linjerna i figuren 
visualiserar att det kan finnas en kontakt mellan dessa grupper men att den är liten i de flesta 
fall. Då kunden ofta har produktägarrollen har dessa flyttats ihop. 

Det uppstår dock problem när kunden agerar produktägare vilket diskuteras närmare i 
kapitel 5.2.3, Vem bör vara produktägare? 

5.2 Roller  
En granskning av Scrum-rollerna har utförts där egenskaper, styrkor samt problem 
behandlas. Skillnaderna mellan Scrum-rollerna och motsvarande roller i linjära projekt 
granskas och en diskussion kring hur förändringen har påverkat projektet förs. 

5.2.1 Scrum-teamet jämfört med teamet  
Definitionen av ett team skiljer sig mellan Scrum och linjära projekt. Ett Scrum-team ska 
bestå av fem till nio personer till skillnad från ett linjärt projekt där ett team kan bestå av 
minst två personer och uppåt. 

Teamet har större ansvar i Scrum 
En väsentlig skillnad mellan Scrum och linjära projekt är synen på teamet. Scrum-teamet 
har mycket större ansvar i projektet, detta bland annat då teamet skapar planeringen samt 
själva avgör vilka arbetsuppgifter de ska jobba med under sprinten. Tidigare var det 
projektledaren som ansvarade för att det önskade resultatet producerades i projektet men 
detta ansvar har lyfts över på teamet i Scrum. Scrum-teamet har fått ett större förtroende än 
det traditionella teamet, man litar på deras kompetens och kunskap. Hur detta har påverkat 
teamet syns tydligt i intervjuerna då teamen upplever att de är mer fria i Scrum och att 
arbetet därför ”känns roligare” samt att de vet mer om projektets progress då de är delvis 
ansvariga för den. Att ansvaret för planeringen har flyttats över på gruppen påverkar även 
produktiviteten, upplever många, då teamet känner ett större ansvar att prestera när de själva 
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har skapat planeringen. Detta resultat överensstämmer med den studie som utförts av 
Yahoo! där 74 % svarar att de får mer gjort i Scrum och 80 % svarar att målen har blivit 
tydligare med Scrum. 

Roller kontra tvärfunktionalitet och kompetensspridning  
Vilka roller och vilket ansvar teamet har skiljer sig också väldigt mycket åt mellan Scrum 
och linjära projekt. I Scrum har inte enskilda personer i teamet en specificerad roll utan alla 
i teamet ska hjälpas åt med allt. Teammedlemmarna ska kunna arbeta med olika saker under 
projektets gång och man strävar på så sätt efter att hålla gruppen tvärfunktionell. Däremot i 
linjära projekt har teammedlemmarna tydliga roller och ansvarsområden genom hela 
projektet. Scrum-teamet ska jobba tillsammans för att nå målet genom att alla i gruppen gör 
vad de kan oavsett arbetsuppgift. Detta ska även bidra till kompetensspridning och det ska 
successivt bli lättare för teamet att jobba med alla typer av uppgifter i projektet. Intervjuerna 
visar däremot att detta är svårt att uppnå. Vissa teammedlemmar väljer ofta den typen av 
uppgifter de är vana vid för att kunna lyckas hålla de estimat som finns i planeringen. De 
oroar sig för att ta sig an nya uppgifter då det kan innebära en startsträcka där de måste sätta 
sig in i problemet, vilket kan vara tidskrävande och även skada planeringen. Trots 
svårigheten att uppnå tvärfunktionalitet visar intervjuerna att detta är något teamen strävar 
efter genom att hjälpas åt även då det innebär att jobba med nya saker. De flesta är överens 
om att detta är ett mer stimulerande arbetssätt och att teammoralen och samhörigheten ökar 
då de ”plockar från samma korg”, enligt en av de intervjuade. 

Teamets arbetsmiljö och dagliga arbete  
I Scrum är målet att Scrum-teamet ska jobba nära, bland annat genom Scrum-rum där hela 
teamet sitter i samma rum. Detta är något som alla de studerade teamen strävar efter. Alla är 
överens om att teamkänslan påverkas starkt av att sitta tillsammans. Alla de tillfrågade 
ScrumMasters samt nästan alla teammedlemmar upplever att effektiviteten påverkas av att 
de sitter tillsammans. Teammedlemmarna har nu 

 bättre insyn i vad de andra i gruppen arbetar med 

 lättare att be om hjälp direkt istället för att sitta en längre stund på egen hand och 
utan framgång försöka lösa problemet  

 de kan även erbjuda sig att hjälpa andra i gruppen då de direkt ser när det behövs 

Att samarbetet ökar med Scrum bekräftas även av Yahoo!:s studie där hela 89 % anser att 
samarbetet har ökat med Scrum. Även VersionOne:s studie ´State of Agile Development´ 
visar att produktiviteten samt teammoralen har påverkats, där 74 % svarar att 
produktiviteten har ökat samt teammoralen är förbättrad. 

Vikten av utbildningen för projektets framgång 
Teamens utbildning var låg och bestod oftast av en kortare introduktion till Scrum. Trots 
detta upplevde de flesta teammedlemmar, enligt intervjuerna, att de förstår Scrums principer 
och ansåg inte att de behövde mer utbildning. Observationerna och intervjuerna visade dock 
att Scrum-teamen inte alltid hade rätt syn på de olika principerna i Scrum. Yahoos studie 
som presenteras i kapitel 3 visade tydligt hur stor roll utbildning av teamen spelar för 
projektets framgång.  Denna studie visar att en utförlig utbildning av teamet inför införandet 
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av Scrum inte är en nödvändighet för att kunna arbeta med Scrum. Det är dock viktigt att 
alla i teamet får en introduktion i Scrums principer. Det allra viktigaste ur 
utbildningssynvinkel är snarare att teamen har en ScumMaster som kontinuerligt utbildar 
teamet under arbetets gång genom att bemöta de frågor som uppstår. Det är själva resan som 
teamet gör som är det centrala, det vill säga att teamet får göra sina misstag och förändra det 
som inte fungerar och på så sätt lära sig allt eftersom. Det är en del av det agila arbetet att 
successivt utvecklas, lära sig och forma processen. 

5.2.2 ScrumMaster jämfört med projektledare 
En ScrumMaster skiljer sig från en projektledare på en rad punkter. En projektledare styr 
och leder projektet framåt och det är projektledaren som skapar planeringen. Projektledaren 
är också den som delegerar arbetsuppgifter. En ScrumMaster varken styr eller planerar 
projektet utan en ScrumMaster övervakar projektet. Det är teamet som har fått ta över 
ansvaret att skapa planeringen samt avgöra vem som ska göra vad. En ScrumMaster 
fungerar mer som ett stöd för teamet och ska se till att alla följer Scrum-processen. Det 
innebär att ScrumMastern ska kunna hantera teamets frågor kring processen samt påminna 
teamet om de positiva följderna med arbetssättet då teamet kan uppleva det svårt att anpassa 
sig till det nya. 

Synen på ScrumMaster skiljer dock en del bland både teammedlemmar och ScrumMasters. 
Det är fortfarande många som anser att ScrumMaster har en mer styrande roll likt en 
projektledare. Vissa ScrumMasters anser bland annat att de har ansvaret för alla krav, 
prioriteringar samt kundkontakten vilket enligt teorin snarare bör skötas av produktägaren. 
Att synen på ScrumMaster inte alltid är korrekt kan i många fall bero på allt för dålig 
utbildning av teammedlemmarna. Enkäten visar att hela 44 % av de tillfrågade inte har fått 
någon utbildning alls i Scrum vilket kan förklara varför synen på ScrumMaster-rollen inte 
alltid är korrekt. 

Ansvar för projektets resultat 
Projektledaren är den som har ansvaret för att det faktiskt produceras något i projektet vilket 
inte ScrumMaster har. Detta ansvar ligger nu istället på Scrum-teamet. Det är teamet som 
hålls ansvariga om de inte lyckas leverera det som lovats. ScrumMaster har fortfarande 
uppsikt över projektets progress men delar nu det ansvaret med teamet. Det är dock 
fortfarande ScrumMaster som rapporterar projektets progress uppåt till styrgruppen.   

Det administrativa ansvaret  
I likhet med projektledaren ligger ansvaret för det administrativa arbetet samt ansvaret för 
att alla resurser som behövs finns, hos ScrumMaster. Det kan vara att gruppen har lokaler att 
jobba i eller att all utrustning så som datorer att jobba på finns tillgängligt. Ingen förändring 
har alltså skett gällande det administrativa ansvaret. 

Det dagliga arbetet 
Många teammedlemmar upplever att en ScrumMaster är en del av teamet till skillnad från 
projektledaren som stod utanför teamet och snarare var någon teamet rapporterade 
progressen till en gång i veckan. ScrumMaster har mycket bättre insyn i projektet än vad en 
projektledare har då ScrumMaster träffar teamet varje dag, bland annat genom de dagliga 
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Scrum-mötena. Detta är något som intervjuerna, observationerna samt enkäten klargör. 
Enkäten visar att 80 % anser att ScrumMaster nästan alltid finns tillgänglig vid behov och 
observationerna bekräftar detta då ScrumMaster i de flesta fall faktiskt arbetade tillsammans 
med teamet och i många fall även i samma rum.  

Enkäten visar att i 40 % av fallen är ScrumMaster delaktig i det tekniska arbetet. 
Intervjuerna visar att de ScrumMasters som inte är med i det tekniska arbetet gärna skulle 
vilja vara det genom att kombinera ScrumMaster-rollen med team-rollen. I intervjuerna 
uttrycker ScrumMasters att ScrumMaster-rollen inte är en heltidstjänst och att det därför 
finns tid till annat. Ett problem som skulle kunna uppstå om ScrumMastern börjar delta i det 
tekniska arbetet är att ScrumMasterns uppgift att undanröja hinder kan vara svår att 
upprätthålla. Risken finns att ScrumMasterns uppgift som filter för störningar inte skulle 
fungera då det kan vara svårt att jobba vidare med teamet om han eller hon vet att det har 
tillkommit nya krav utifrån. Det skulle få ett direkt negativt resultat för projektet. Om 
ScrumMastern ska göra något annat än att enbart vara ScrumMaster måste denne alltså se 
till att ScrumMaster-rollen alltid prioriteras. Kan detta uppnås så kan det till och med vara 
positivt för projektet att ha en ScrumMaster som är väl insatt i systemet.  

Filter för störningar  
En av ScrumMasterns viktigaste uppgifter är att skydda teamet från störningar utifrån under 
själva sprintarbetet. Alla frågor kring förändringar av sprintarbetet går genom ScrumMaster. 
ScrumMaster måste då avgöra om teamet behöver informationen i nuvarande sprint eller om 
det kan vänta till nästa sprintplanering. En situation som kan uppstå är till exempel att 
produktägaren vill få teamet att göra mer än vad de kan klara av och det ligger på 
ScrumMasterns roll att skydda teamet även då genom att försäkra att teamet inte tar på sig 
för mycket arbete. 

I vilka riktningar ScrumMastern verkar 
En projektledare verkar i riktningarna uppåt och neråt, inåt och utåt, bakåt och framåt, vilket 
definierades i kapitel 3. Vilka riktningar ScrumMaster verkar skiljer sig något då 
produktägarrollen samt teamet har tagit över vissa ansvarsområden, se Figur 50. 
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 Figur 50 - I vilka riktningar verkar en ScrumMaster 

 Uppåt - Kommunikationen mot styrgruppen och eventuellt den interna beställaren 
av projektet. 

 Nedåt - Stödja teamet under sprinten och skydda de från störningar upp- och 
utifrån 

 Inåt - Granska eget agerande för att försäkra att ledarskapet bidrar positivt till 
projektet. 

 Utåt - Produktägaren tar över större delen av ansvaret i denna riktning då han eller 
hon hanterar mycket av kundkontakten men ScrumMaster är fortfarande ofta med 
vid dessa aktiviteter, något som intervjuerna har visat. Det intressanta är att teamet 
till skillnad från tidigare också har kontakt med kund, bland annat genom 
demonstrationerna.  

 Bakåt - Övervaka projektets utveckling genom att granska arbetet som utförs för att 
bland annat lära sig av misstag och utvecklas, vilket ska göras kontinuerligt genom 
återblicksmöten. 

 Framåt - Se till att gruppen sätter upp rimliga mål genom att inte ta på sig för 
mycket arbete och att de resurser som behövs fås. 

5.2.3 Produktägare  
En stor fördel med Scrum är att teamet har direktkontakt med den som faktiskt skriver 
kraven för produkten som utvecklas. Genom att kunna prata med produktägaren kan teamet 
få en djupare och mer korrekt bild av vad som ska göras. Produktägarrollen har dock inte 
fungerat för alla team bland annat på grund av att produktägaren inte är tillräckligt insatt i 
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produkten. Enbart 52 % av enkätens respondenter tyckte att de hade en produktägare som 
förstod produkten tillräckligt bra och 81 % tycket att produktägaren inte fanns tillgänglig 
vid behov. Dessa siffror styrks av intervjuerna och observationerna som gav en något sämre 
bild än den enkäten gav. En produktägare som är insatt i produkten och alltid finns 
tillgänglig är viktiga faktorer för att få Scrum att fungera bra.  

The CHAOS report anger att den viktigaste faktorn för framgång är att få användarna av 
systemet som utvecklas delaktiga i utvecklingen. Det är detta Scrum försöker uppnå genom 
rollen produktägare. Produktägarens uppgift är just att föra kundens och därmed 
användarnas talan och genom att vara aktiv på sprintplaneringsmöten och uppdatera 
produktbacklogen ständigt driva projektet i rätt riktning. Ett problem, som framkom under 
intervjuerna med ScrumMasters, är att produktägarrollen är en mycket krävande roll. 
Produktägaren måste ha stor teknisk kompetens om produkten som ska utvecklas samt 
avgöra i vilken riktning produkten bör utvecklas för bästa möjliga Return On Investment 
och även alltid vara tillgänglig för teamet. Att produktägarrollen är den svåraste rollen i 
Scrum och ofta den roll som skapat mest problem är tydligt i intervjuerna, observationerna 
samt enkäten. 

Vem bör vara produktägare? 

Under intervjuerna upptäcktes meningsskillnader angående vem som ska ha 
produktägarrollen. En del ansåg att produktägarrollen absolut inte skulle ligga hos kunden. 
Dessa menade att kunden inte alltid tänker på produktens bästa utan snarare på vad de själva 
vill ha just nu. I motsats till detta tyckte många att kunden med fördel kunde ta på sig 
produktägarrollen då mycket viktig information blir mer lättillgänglig eftersom man direkt 
kan kommunicera med kunden. En anledning till varför åsikterna skiljer sig kan vara de 
olika projektens erfarenhet av kund. Vissa kunder är väldigt insatta i produkten och har 
förmågan att avgöra vad systemet som utvecklas behöver. Andra kunder har inte lika stor 
kunskap om produkten och detta kan skapa problem bland annat genom att de inte kan 
hjälpa teamet med prioriteringar vid sprintplaneringen samt besvara frågor om produkten 
som eventuellt dyker upp. Intervjuerna samt observationerna visar att det kan fungera både 
bra och dåligt med produktägarrollen hos kund. Dock är fallet där kunden inte sköter 
produktägarrollen bra mer förekommande. Teorin säger ingenting om vem som ska eller bör 
vara produktägare mer än att denna person ska styra produktens utveckling genom att 
bevaka alla intressenters intressen samt bevaka Return On Investment. Trots att det i vissa 
fall kan fungera med en kund som produktägare finns risken att alla intressenters behov inte 
tillgodoses och därför bör produktägaren inte vara en extern kund. 

5.3 Kommunikation 
Vattenfallsmodellen lägger ingen tyngd på kommunikation utan informationen sprids i 
första hand med dokumentation. Kommunikationen ska även följa en strikt hierarki vilket 
innebär att den inte får hoppa över något led. Scrum har i motsats till detta en platt hierarki 
där teamet har möjlighet att kommunicera med många fler än tidigare. Att 
kommunikationen blivit bättre med Scrum visar både intervjuer och enkät. 
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5.3.1 Inom Scrum-teamet  
Att kommunikationen inom teamet har blivit bättre är något som bekräftas av både 
intervjuerna, enkätsvaren samt observationerna. De anledningar som har identifieras är 
följande: 

 Teamet jobbar nära varandra, ofta i samma rum, och har nu större insikt i vad alla 
andra i teamet arbetar med. De hjälps även åt mer när alla är tillsammans hela 
tiden. 

 Gemensam sprintbacklog – gruppen har ett tydligt gemensamt mål och jobbar med 
samma uppgifter till skillnad från tidigare då teammedlemmarna ofta jobbade med 
en större uppgift på egen hand. Detta skapar en bättre samhörighet i gruppen. 

 Daglig kontakt då de sitter nära varandra samt genom de dagliga Scrum-mötena.  

5.3.2 Scrum-teamet och ScrumMaster 
Både enkäten samt intervjuerna visar att kommunikationen med ScrumMaster är mer 
frekvent och ingående jämfört med kommunikationen med projektledaren. Detta beror bland 
annat på att ScrumMaster jobbar tillsammans med gruppen dagligen, genom bland annat 
Scrum-möten och finns därför alltid tillgänglig. ScrumMaster sitter i många fall även i 
samma rum som teamet och ser därför hela tiden hur projektet går framåt eller om problem 
dyker upp. Teamet upplever att kommunikationen med ScrumMaster skiljer sig från 
kommunikationen med en projektledare. En projektledare är inte delaktig i det dagliga 
arbete utan någon som informeras om projektets progress.  

5.3.3 Scrum-teamet och produktägaren  
Enligt litteraturen är det väldigt viktigt att Scrum-teamet kommunicerar med produktägaren 
genom att produktägaren ska förmedla alla krav samt prioritera kraven för teamet. Dock 
visar intervjuer samt observationer att det finns stora problem med kontakten mellan 
produktägaren och Scrum-teamet. I många fall är produktägaren aldrig närvarande på 
sprintplaneringsmöten för att kunna besvara eventuella frågor som teamet har, vilket ska ske 
enligt litteraturen. Produktägaren är även svår att kontakta under sprintar vilket skapar 
problem då teamet inte har någon att vända sig till då frågor dyker upp. Intressant här är att 
enkäten inte visar samma resultat som intervjuerna och observationerna. Där har 88 % 
svarat att kommunikationen med produktägaren är ok upp till mycket bra och hela 40 % 
anser att kommunikationen är mycket bra. En förklaring skulle kunna vara att det finns 
procentuellt fler antal respondenter från de team som hade en bra kontakt med sin 
produktägare vilket kan ha vinklat resultatet. En annan förklaring skulle kunna vara att 
respondenterna jämför kommunikationen med produktägaren med den kontakt de hade med 
kund innan införande av Scrum eftersom produktägarrollen ofta har legat hos kund i de 
projekt som har studerats i rapporten. 
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5.4 Dokumentation i linjära projekt i jämförelse med 
möten och artefakter i Scrum 

Information sprids på olika sätt i ett linjärt projekt jämfört med ett Scrum-projekt. I linjära 
projekt spelar dokumentation en stor roll i spridningen av information medan Scrum 
fokuserar på kommunikation mellan människor genom bland annat möten och att jobba nära 
tillsammans. I Scrum sker kunskapsöverföringen genom  

 Sprintplaneringsmöten: Alla i teamet skapar planeringen tillsammans och som 
följd är alla i teamet insatta i planeringen. Man har inget dokument för planeringen 
men man har två artefakter, produktbacklogen samt sprintbacklogen, där allt 
noteras. Dessa kan vara exceldokument, ett planeringsverktyg så som XPlanner 
eller vara i pappersformat i form av små lappar som flyttas runt på en tavla. De kan 
alltså presenteras på väldigt skilda sätt och inte alltid nödvändigtvis som ett 
dokument. 

 Dagliga Scrum-möten: Alla i gruppen uppdateras varje dag om allt nytt som hänt 
med det system som utvecklas. Detta ska öka tvärfunktionaliteten. Här saknas en 
motsvarighet i linjära projekt där den dagliga kommunikationen inte lyfts fram på 
samma sätt. I Scrum tvingas teamet att kommunicera dagligen på grund av Scrum-
mötena. 

 Demonstrationer: Enligt intervjuerna är demonstrationerna som hålls nästan alltid 
interna i teamet. Här ser teamet all ny funktionalitet som har tillkommit under den 
senaste sprinten och även här sker en kunskapsöverföring. Demonstrationerna 
medför bland annat att teamet uppdateras kontinuerligt om hur produkten utvecklas 
och på så sätt minskar behovet av ett dokument där detta visualiseras. Behovet av 
en teknisk dokumentation finns fortfarande, enligt intervjuerna, men den spelar inte 
lika stor roll under arbetets gång. 

5.4.1 Problem som uppstår då teknisk dokumentation 
saknas 

I ett linjärt projekt ska allt dokumenteras så att vem som helst utanför teamet kan, med hjälp 
av dokumentationen, sätta sig in i systemet. Detta ska bland annat underlätta då teamet får 
nya medlemmar. De andra i gruppen behöver då inte ta tid från sitt arbete för att informera 
de nya medlemmarna om arbetet. Detta är något som Scrum har svårt att hantera enligt 
intervjuerna. Många teammedlemmar saknar någon form av teknisk specifikation som 
skulle kunna utnyttjas vid dessa tillfällen. Den tekniska dokumentationen saknas även av 
andra anledningar. En del upplever att projektet lätt kan bli beroende av vissa personer som 
sitter på en specifik kompetens och att om denna person försvinner, försvinner eventuellt 
mycket viktig information. Detta ska tvärfunktionaliteten motverka men att komma till den 
nivån där alla kan mycket om allt anses vara en stor utmaning. 
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5.5 Möten  

5.5.1 Sprintplaneringsmöte 
Det fastställdes i intervjuerna att det har skett en stor förändring i planeringsmomentet då 
man jämför linjära projekt med Scrum-projekt, vilket även litteraturen bekräftar.  
Respondenterna beskrev hur de tidigare ofta planerade för ett halvår framåt eller mer. Om 
något förändrades under projektet gång behövde ofta mycket planeras om. Nu planeras 
enbart de kommande fyra veckor, det vill säga den kommande sprinten, vilket ger en mer 
realistisk planering. Detta medför även att arbetet med att göra om felaktiga planeringar inte 
längre finns.  

Produktbacklogen 
För att teamet ska kunna skapa en sprintbacklog för kommande sprint måste de ha en väl 
definierad produktbacklog som även är prioriterad. Intervjuerna samt observationerna visar 
dock att produktägaren inte alltid har prioriterat stories i produktbacklogen inför 
sprintplaneringen. Då detta har inträffat har teamet själva fått avgöra vilka stories som ska 
tas med i planeringen vilket har bidragit till osäkerhet över planeringens korrekthet. Detta 
kan även skapa problem för produkten då det är teamet som avgör i vilken riktning 
produkten ska utvecklas utan att ha all information som behövs för att ta sådana beslut. 
Teamet har till exempel inget ansvar för ROI.  

Sprintbacklogen 
Två stora problem under sprintplaneringsmötena är nedbrytningen av stories i tasks samt 
tidsestimeringen av dessa tasks. Teammedlemmarna upplever det svårt att tidsestimera tasks 
som de har mindre kunskap om och har svårt att känna sig säkra på att planeringen blir 
korrekt, vilket har visat sig i intervjuerna. En viktig anledning till varför det uppkommer 
osäkerheter kring planeringen är att produktägaren saknas på dessa möten. Det finns därför 
ingen som kan svara på teamets frågor angående de stories som ska brytas ner och 
prioriteras och sådana frågor dyker alltid upp. Om produktägaren faktiskt skulle vara 
tillgänglig skulle teamet kunna lägga mer tid på att skapa tydligare tasks som lättare kan 
tidsestimeras och mindre tid på att försöka förstå stories. Under observationer av 
sprintplaneringsmötena deltog ingen produktägare på dessa möten och enligt 36 % av 
enkätens respondenter deltar produktägaren aldrig på Scrum-teamets sprintplaneringsmöten. 

Nästan hälften av enkätens respondenter tyckte att tasks var svårtydda under sprintarbetet 
vilket även styrktes av intervjuerna. Många teammedlemmar beskrev att det under 
sprintarbetet kunde vara svårt att veta vad en task beskrev, det vill säga vad som faktiskt 
skulle göras, genom att läsa dess beskrivning. Även sprintplaneringsobservationerna styrkte 
detta då teamen tog upp detta problem under mötet. Det är visserligen teamen själva som 
skapar tasksbeskrivningarna och det ligger därmed på deras ansvar att se till att 
beskrivningarna är tillräckligt utförliga för att alla i teamet även ska förstå de senare under 
själva sprintarbetet. Dock uppstår det problem vid skapandet av tasks om de stories som 
finns i produktbacklogen är otydliga. Produktägarens förarbete inför sprintplaneringen är 
väldigt viktig för att teamet ska kunna skapa en bra sprintbacklog. 

De flesta upplever det som positivt att vara delaktiga i planeringen trots de existerande 
problemen. Teamet känner sig mer insatta i projektet och projektmålen och känner även ett 
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större ansvar för resultatet. ScrumMasters upplever att planeringen blir mer korrekt då den 
görs tillsammans med teamet istället för om ScrumMastern skulle göra den själv. 

5.5.2 Scum-möten  
Scrum-mötena fungerar väldigt bra och följer det som definierats i litteraturen 

 Mötena hålls dagligen.  

 ScrumMaster leder Scrum-möten. 

 Alla i teamet står upp under mötena. 

 Alla i teamet besvarar frågorna vad gjorde du igår och vad ska du göra idag.  

 Mötet hålls under enklare former, utan digitala hjälpmedel som annars skulle göra 
mötet utdraget och tungt då alla inte hade fått samma utrymme. Både resultatet från 
observationerna samt enkäten visar detta. 

Scrum-mötena kan dock dra över tiden och saker som inte ska diskuteras under den här 
tiden, så som tekniska lösningar, kommer ofta upp på mötena. Här måste ScrumMastern 
bättre styra mötena i rätt riktning. 

Många upplever Scrum-Mötena som ett av de mest positiva delarna i Scrum. Dessa möten 
får hela teamet att känna sig uppdaterade om vad som händer i projektet samt medför att alla 
påminns om vad de ska göra varje dag vilket ökar effektiviteten. Något som intervjuerna 
styrker. 

5.5.3 Demonstrationer 
Både intervjuerna och enkäten visar att nästan alla projekt har ett demonstrationsmöte i 
slutet av varje sprint. Däremot svarade nästan hälften av de intervjuade att de enbart har 
interna demonstrationer och enkäten styrker de svaren genom att visa att produktägaren ofta 
inte är närvarande och att kunden nästan aldrig är närvarande. Tanken med 
demonstrationerna är enligt Scrum-teorin att produktägaren ska se vad som faktiskt 
implementerats under sprinten och genom detta kunna avgöra vad som bör göras i nästa 
sprint. Om produktägaren inte närvarar under demonstrationen går denne miste om ett 
viktigt tillfälle att diskutera produkten med teamet.  

En av möjligheterna med demonstrationerna är att teamet och produktägaren ska kunna få 
andras åsikter om projektet. Genom att ta till sig alla åsikter får teamet och produktägaren 
möjlighet att skapa en ännu bättre produkt och det är därför som demonstrationsmötet är 
öppet för alla intressenter. Tyvärr utnyttjades inte detta i de undersökta projekten.  

Antagligen behövs organisatoriska förändringar för att uppmuntra till mer delaktiga kunder 
och för att andra intressenter på företaget ska delta under demonstrationerna. Sådan 
förändringar tar tid och arbetet med dessa syns inte direkt.  

5.5.4 Återblicksmöten  
Nästan alla team har återblicksmöten enligt både enkäten samt intervjuerna. Här är 
skillnaden stor jämfört med tidigare då man med scrum har kontinuerliga återblicksmöten 
under projektets gång, efter varje sprint. I linjära projekt diskuterades problem som uppstått 
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först när projektet var avslutat. Den informationen var i huvudsak för projektledaren och 
utnyttjades sällan enligt intervjuerna.  

Att följa upp det som sagts under återblickmötena upplevs svårt. En del team har lyckats att 
på olika sätt förändra sitt arbetssätt men de har ofta diskuterats på flera återblickmöten innan 
förändringen till slut har implementerats. Det är sällan att alla problem som diskuteras under 
återblicksmötena åtgärdas, men det sker ett förbättringsarbete utifrån det som tas upp på 
dessa möten.  Intervjuerna antyder att förändringsarbetet blivit betydligt bättre tack vara 
scrum jämfört med tidigare.  

5.6 Iterationer jämfört med faser 
I både PPS och vattenfallsmodellen kommer faserna en efter en, när en fas är avklarad 
inleds nästa. PPS har beslutspunkter vars syfte är att besluta om allt som krävs för att kunna 
fortsätta till nästa fas är uppfyllt. På samma sätt finns det tydliga brytpunkter i 
vattenfallsmodellen, när kravanalysen är klar börjar designen, när designen är klar börjar 
utvecklingen och så vidare. Detta tillvägagångssätt skiljer sig kraftigt från det iterativa 
arbetssättet som används i Scrum. I Scrum är arbetet indelat i sprintar där varje sprint börjar 
med ett sprintplaneringsmöte där den funktionalitet som ska implementeras under 
kommande sprint planeras. En sprint innehåller alla faser från ett linjärt projekt, så som 
design, utveckling och testning. Ett intressant förslag som kom upp under intervjuerna med 
ScrumMasters var att trots att Scrum inte har några faser kan man planera in sprintar med 
enbart testning. Detta skulle kunna liknas vid den testfas som finns i vattenfallsmodellen. 

5.7 Förändring av planeringsmomentet  
I Scrum är målsättningen inte att planera efter en exakt tidsram där all funktionalitet som 
ska implementeras planeras i detalj, utan snarare att man bestämmer omfattning utifrån 
kundens budget eller tidsram. Litteraturen för Scrum ger få riktlinjer angående hur man ska 
hantera kundens eventuella krav på en fast budget och ett leveransdatum. Det måste finnas 
någon form av långsiktig planering och det ligger på produktägarens roll att ha den 
långsiktiga bilden klar för sig. Det är däremot väldigt viktigt att vara medveten om att dessa 
långsiktiga mål är riktlinjer som kan komma att förändras under arbetets gång och detta 
måste förmedlas till kunden så att en förståelse för arbetssättet skapas. Det är där den stora 
skillnaden gällande långsiktig planering ligger, att även denna planering är rörlig och kan 
komma att förändras beroende på vilka nya behov som upptäcks under arbetets gång med 
kunden. 



5 Analys 81 

 

Figur 51 - Skillnaderna mellan Scrum och linjära projekt gällande tidsram, budget 
samt omfattning. 

Figur 51 beskriver vilka skillnader det finns mellan linjära projekt och Scrum-projekt när 
det gäller förhandlingen med kund. I linjära projekt sker en förhandling med kund om vad 
kunden vill ha och vilka funktionaliteter som önskas, det vill säga omfattningen. Detta 
innebär att man tidigt låser omfattningen och detta uttrycks i någon form av 
kravspecifikation som kommer att fungera som ett kontrakt mellan kunden och teamet på 
vad det är som ska levereras i slutet av projektet. Det finns ingen rörlighet här. Utifrån detta 
presenteras en budget och en eventuell tidsram för det som ska utvecklas. I Scrum börjar 
diskussionen istället med att diskutera vilka begränsningar kunden har i form av budget och 
tidsram och utifrån detta kan ett förslag på omfattningen presenteras. Det är alltså en 
estimering av omfattningen som presenteras istället för budgeten och tidsramen vilket 
öppnar upp för att förändringar kan ske här. Det går alltså att utöka samt minska 
omfattningen under projektets gång. 

I Scrum får kunden efter varje sprint en delprodukt där de successivt kan se hur produkten 
växer. Kunden kan när som helst under projektets gång välja att utöka omfattningen då nya 
önskemål dyker upp under projektets gång. När produkten börjar ta form händer det ofta att 
kunden mer och mer börjar inse vad denne behöver/vill ha och Scrums lättrörlighet gör det 
möjligt att anpassa planeringen, utvecklingen och budgeten efter detta. Kunden kan även 
välja att stanna upp i projektet om de känner sig nöjda med det som har levererats. Eftersom 
kunden kontinuerligt får en produkt som fungerar levererad till sig efter varje sprint kan de 
alltså välja att nöja sig med den funktionalitet som är implementerat om de under projektets 
gång inser att de faktiskt inte behöver mer än detta. Denna anpassningsbarhet medför att 
behovet av en detaljerad planering på sikt minskas då en sådan planering med största 
sannolikhet kommer att förändras. Det är dock fortfarande viktigt att en översiktlig 
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långsiktig planering existerar, där de ursprungliga kraven/önskemålen från kund tas i 
hänsyn.  

5.8 Diskussion kring resultatet 
I detta avsnitt diskuteras de faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

5.8.1 Budget och tidsram i Scrum 
Då det inte fanns tillgång till siffror gällande budget och tidsramar för de projekt som har 
studerats var det inte möjligt att göra en komplett jämförelse mellan scrum-projekt och 
linjära projekt på dessa områden. Det hade varit intressant att utföra en jämförelse mellan 
hur scrum-projekt håller eller ej håller budget samt tidsram jämfört med linjära projekt. En 
stor skillnad som dock måste tas i hänsyn när en sådan jämförelse utförs är att man i ett 
scrum-projekt kommer att ha en produkt efter den specificerade budget/tidsramen är 
uppnådd. Detta innebär däremot inte nödvändigtvis att all önskad funktionalitet kommer att 
vara implementerat. I ett linjärt projekt kan det inträffa att en fungerande produkt ej 
existerar efter den specificerade budgeten eller tidsramen är nådd och därmed finns ej valet 
att avstanna utvecklingen utan budgeten kommer att överskridas tills att en fungerande 
produkt finns. En annan viktig faktor som måste tas i hänsyn när en sådan jämförelse 
genomförs är kundnyttan. I Scrum kan kunden välja att fortsätta utvecklingen av produkten, 
det vill säga lägga till mer funktionalitet och därmed successivt utöka budgeten om kunden 
under arbetets gång upplever att de vill ha mer. Figur 51, på föregående sida, illustrerar på 
vilket sätt förhandlingen med kund kring, budget, omfattning och tidsram förändras i Scrum. 

5.8.2 Teamens likheter samt olikheter 
De projekt som studerades hade många gemensamma variabler. Alla teamen strävade efter 
att jobba efter principerna i Scrum, alla var mjukvaruprojekt och alla teamen var av ungefär 
samma storlek. Det fanns däremot en del variabler som skiljde sig åt mellan teamen. 
Teamen hade till exempel olika erfarna ScrumMasters och olika typer av kund och 
produktägare. Alla dessa faktorer har tagits i hänsyn när analysen genomförts.  

En skillnad som fanns mellan teamen var framförallt i produktägarrollen och hur pass aktiv 
denna person var. Då möjligheten att intervju produktägare var väldigt begränsad saknas 
produktägarens syn på sin egen roll och på Scrum. Det hade varit intressant att komplettera 
teamets och ScrumMasterns syn på produktägarrollen med produkägarens egna reflektioner 
kring rollen men detta var inte möjligt. 

En annan variabel som skiljde teamen åt var teamens erfarenhet av Scrum. Teamen hade 
olika stor erfarenhet av Scrum, vilket var allt ifrån några veckors erfarenhet upp till några 
års erfarenhet. Trots denna skillnad visade intervjuerna att de olika teamen hade liknande 
reflektioner kring Scrum, dess styrkor och svagheter. Både de erfarna samt de mindre 
erfarna teamen hade en mer positiv än negativ syn på Scrum, dock fanns det fler 
teammedlemmar bland de mindre erfarna teamen som var skeptiska till det nya arbetssättet. 
Detta behöver inte nödvändigtvis bero på hur lång erfarenhet de olika teamen har av Scrum.  
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5.8.3 Urval 
Vid urvalet till intervjuerna av teammedlemmarna blev vi i de flesta fall tilldelade vilka 
personer som skulle intervjuas och det kan ha påverkat resultatet. Resultatet skulle kunna ha 
sett annorlunda ut om möjligheten att slumpmässigt välja teammedlemmar funnits. Resultat 
av intervjuerna vägdes mot de observationer och den enkät som gjordes, detta för att i så 
stor utsträckning som möjligt eliminera risken för att enskilda individers åsikter skulle färga 
resultatet. 

Vi blev även tilldelade de Scrum-team som skulle studeras, även detta kan ha påverkat 
resultatet då valet inte var slumpmässigt.  

5.9 Slutsatser 
Det sker en stor förändring då Scrum används som ramverk för hur projektet ska 
genomföras.  

 Den nya platta projektorganisationen möjliggör en närmare och mer frekvent 
kommunikation mellan teamet, alla intressenter samt ledningen utanför projektet 
bland annat genom produktägarrollen. Denna roll fungerar dock inte alltid. 

Konsekvens: Kraven på systemet bli mer tydliga då teamet kommer närmare de 
som ursprungligen skriver kraven dock utnyttjas inte denna konsekvens till sin 
fullo då produktägaren inte är tillräckligt aktiv med att förmedla och prioritera krav 
och kravförändringar samt omprioriteringar. Följden av detta blir att produkten 
riskerar att uvecklas i fel riktning då teamet och ScrumMastern eventuellt får ta de 
beslut som produktägaren bör ta gällande bland annat prioritering. Teamet och 
ScrumMastern har till exempel inte den ekonomiska kompetens som produktägaren 
besiter vilket skulle kunna resultera i att produkten utvecklas i fel riktning. 

 ScrumMaster rollen liknas mer vid någon som övervakar projektet än någon som 
leder projektet. 

Konsekvens: Teamet har större ansvar. De känner att de kan påverka och styra mer 
och detta har ökat teammoralen vilket i sin tur har ökat effektiviteten i projektet. 
ScrumMastern känner sig mer delaktig i teamet jämfört med en projektledare och 
kontakten mellan ScrumMastern och teamet är bättre än kontakten som fanns 
mellan teamet och projektledaren. 

 Produktägarens roll är mycket krävande och förutsätter både teknisk och 
ekonomisk kunskap.  

Konsekvens: Det är svårt att hitta en person som besitter all kompetens som 
behövs vilket skapar stora problem för projektet då produktägaren inte kan fatta de 
beslut som behövs. En lösning på problemet är att produktägarrollen består av flera 
personer men att enbart en representant från denna grupp har kontakt med teamet 
och ScrumMastern. Om Scrum-teamet skulle ha kontakt med flera från 
produktägargruppen finns risken att de får olika direktiv vilket kan skapa 
förvirring.  

 Vem som har produktägarrollen är av central betydelse. 
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Konsekvens: Vem som agerar produktägare är av stor betydelse. Om kunde agerar 
produktägare kan detta få oönskade konsekvenser och dessa konsekvenser behöver 
betänkas i förväg. Kunden har inte alltid en långsiktig syn på vad som är bäst för 
produktens utan fokuserar istället i första hand på sina egna kortsiktiga behov.  

 Dokumentationen minskar och ersätts med ökad kommunikation genom att teamet 
genomför hela projektet tillsammans och hjälps åt med alla arbetsuppgifter istället 
för att ha enskilda uppgifter.  

Konsekvens: Samhörigheten och teamkänslan ökar. Mer tid kan läggas på att 
genomföra själva arbetet än att skapa dokument, vilket i sin tur ökar 
produktiviteten. Dock behövs det fortfarande en teknisk dokumentation av 
systemet för att underlätta när teamet utökas med nya medlemmar. Den tekniska 
dokumentationen hindrar även att viktig information om systemet försvinner då 
någon teammedlem försvinner. Den tekniska dokumentationen behövs också 
internt för teamet för att alla ska förstå alla delar av systemet. Tvärfunktionaliteten 
ska leda till att hela gruppen kan arbeta med alla delar av systemet men det tar tid 
att uppnå en sådan kompetensbreddning av teamet. 

 Daglig kommunikation genom scrum-möten och gemensamma lokaler. 

Konsekvens: Den dagliga kommunikationen gör att teamet har bättre insyn i 
varandras arbete och att de kan hjälpas åt på ett bättre sätt. Detta leder till ökad 
effektivitet samt ger en ökad teamkänsla. 

 Planering sker under sprintplaneringsmöten. En detaljerad planering på längre 
sikt saknas då planeringen utförs kortsiktigt för varje iteration.  

Konsekvens: Planeringen blir mer korrekt då den genomförs av dem som gör 
själva arbetet och som har bättre insikt i hur lång tid det tar att utföra olika 
arbetsuppgifter. Dock har en del team haft problem med planeringen då 
teammedlemmar varit tvungna att genomföra en del av prioriteringsarbetet som 
egentligen bör göras av produktägaren. Trots detta har planeringen i stort blivit mer 
korrekt jämfört med då scrum inte användes.  Teamet är även mer insatt i 
planeringen då de är delaktiga i skapandet av den.  

En långsiktig planering skapas inte i detalj i Scrum-projekt till skillnad från linjära 
projekt. Det ligger dock på produktägarens ansvar att ha en översiktlig planering av 
vart projektet är på väg. 

 Scrum har korta iterationer. 

Konsekvens: Att jobba med mindre delmål har konsekvensen att teamet upplever 
arbetet roligare och att det är mer tydligt vad som behöver göras, det vill säga att 
målen blir tydligare. Teamet kan fokusera bättre och upplever att stressen blivit 
mer jämnt fördelad över projektet jämfört med tidigare då stressen ökade mot slutet 
av projektet.   

 I Scrum får kunden ett antal delleveranser och kan närvara på demonstrationer 
under projektets gång i motsats till linjära projekt där kunden får en slutleverans 
när produkten är färdig.  



5 Analys 85 

Konsekvens: Genom att låta kunden vara involverad i utvecklingen säkerställer 
Scrum att produkten kommer att spegla vad kunden verkligen vill ha och behöver. 
Däremot har studien visat att kunderna inte alltid är delaktiga på demonstrationerna 
men att det trots detta finns en hel del kontakt mellan kund och team under 
projektets gång. Denna kontakt är inte tillräcklig idag men teamen arbetar med att 
förbättra den. 

 Kortare utbildning av teamet i Scrums principer och en välutbildad ScrumMaster.   

Konsekvens: Utbildning av teamet och ScrumMaster påverkar hur bra Scrum-
arbetet fungerar i ett projekt. Det är dock inte nödvändigt med en detaljerad 
utbildning av teamet får att kunna arbeta med Scrum, men det kan underlätta. En 
grundläggande utbildning av teamet samt en välutbildad ScrumMaster är fullt 
tillräckligt. 

 

Att införa ett nytt arbetssätt är inte trivialt och problem uppstår. En del av processen är att 
teamet får uppleva dessa problem och successivt lösa dem för att tillslut nå en nivå där de 
har en process som alla förstår och som fungerar. Det är något som är viktigt att inse och 
acceptera innan Scrum tillämpas. Frågetecken kommer att uppstå och det är viktigt att 
utnyttja återblicksmöten till att, del för del, ändra på de områden där teamet upplever 
problem. Det kan innebära att olika lösningar måste testas innan teamet hittar något som 
fungerar men det är framför allt viktigt att förstå att det är en process som måste gås igenom 
och att detta tar tid.  

5.10 Framtiden  
Denna rapport beskriver användandet av Scrum där Scrums olika roller och aktiviteter har 
granskats för att kunna avgöra vilken skillnad Scrum medför i ett projekt. Rapporten ger en 
översiktlig bild av vad Scrum är samt vilka konsekvenser som följer av varje delmoment i 
Scrum. Det hade även varit intressant att gå in på djupet inom vissa områden i Scrum. 
Under studiens gång upptäcktes ett antal frågor som skulle vara intressanta att studera 
djupare: 

 Går Scrum att tillämpa i alla typer av projekt?  

 Är Scrum skalbart. Det vill säga är det möjligt att tillämpa Scrum i större projekt? 

 Hur fungerar testning i Scrum? 

 Medför användandet av Scrum bättre produktkvalité? 

 Är det möjligt att kombinera Scrum med en linjärprojektmodell?  

 Produktägaren: Det finns inte mycket riktlinjer i litteraturen angående hur 
produktägaren ska jobba och det skulle därför vara intressant att granska denna roll 
närmare 

o Hur jobbar en produktägare? 

o Vem ska äga produktägarrollen? 
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o Ska denna roll delas upp på flera individer och hur ska detta i så fall 
organiseras? 

Det finns många områden som ännu inte är granskade på djupet som skulle vara intressanta 
att studera. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är svårt att komma fram till ett ”rätt” 
sätt att arbeta. Grundtanken i agile är att vara lättrörligt även angående själva processen. 
Detta medför att man kan finna riktlinjer för de frågor man väljer att granska men att 
komma fram till exakt hur Scrum-arbetet ska se ut och att försöka tillämpa detta för alla 
projekt och företag är svårt.  
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Bilaga A – Intervjufrågor ScrumMaster 
1. Projektet 
2. Min roll som ScrumMaster (SM)  

 

3. Hur blev du SM för detta projekt? 
a. SM för andra projekt? 

 

4. Traditionella projekt (TP) 
a. Har din roll förändrats?. 
b. Utbildning  
 

5.  TP projekt jämfört med Scrum 
a. Kommunikation 
b. Planering 
c. Ledarskap 
d. Gruppens engagemang 
e. Effektivitet 
 

6. Scrum-möte 
 

7. Delaktig i det tekniska arbetet? 
 

8. Problem  
 

9. Brukar ni hinna med era åtaganden för en sprint?  
a. Nöjd kund? 
 

10. Roller 
a. SM 
b. Product owner (PO) 
c. Teamet 
 

11. Utbildning inom Scrum?  
 

12. Projektfaser. Finns det tendenser till sådana fortfarande även i Scrum? 
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13. Har teamet någon kontakt med kund/beställare?  
 

14. Påverkas ni/teamet av några andra ”roller” som vi inte har nämnt? 
 

15. Övrigt 
 



 93 

Bilaga B – Intervjufrågor team 
1. Projektet 

2. Roller 

a ScrumMaster (SM) 

b Product owner (PO) 

c Teamet 

 

3. Möten 

a Scrummöten 

b Sprintplanering 

c Retrospective 

d Demo 

e Övrigt   

 

4. Dokument 

a Risklista 

b Kravlista   

c Burn down chart 

d Projekt plan 

e Vision  

f Övriga 

 
5. Product backlog 
 

6. Sprint backlog 

 

7. Kommunikation 
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8. Har du jobbat i traditionella projekt? 

 

9. Hur fungerar utvecklingsarbetet/projektet nu jämfört med i traditionella projekt? 

a Mer stress i Scrum? 

 

10. Problem 

 

11. Brukar ni hinna med era åtaganden för en sprint? 

a Nöjd kund?  

 

12. Har du fått någon utbildning/introduktion inom Scrum? 

 

13. Hur länge har du arbetat med Scrum? 

 

14. Finns det kvar någon form av projektfaser? 

 

15. Retrospective 

 

16. Övrigt  
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Bilaga C – Manifesto for Agile Software 
Development 

We are uncovering better ways of developing  
software by doing it and helping others do it.  
Through this work we have come to value:  

Individuals and interactions over processes and tools  
Working software over comprehensive documentation  

Customer collaboration over contract negotiation  
Responding to change over following a plan  

That is, while there is value in the items on  
the right, we value the items on the left more.  

 
 

Kent Beck 
Mike Beedle 

Arie van Bennekum 
Alistair Cockburn 
Ward Cunningham 

Martin Fowler 

James Grenning 
Jim Highsmith 
Andrew Hunt 
Ron Jeffries 

Jon Kern 
Brian Marick 

Robert C. Martin 
Steve Mellor 

Ken Schwaber 
Jeff Sutherland 
Dave Thomas 

 
 
 

© 2001, the above authors 
this declaration may be freely copied in any form,  

but only in its entirety through this notice.  
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Bilaga D – Principles behind the Agile 
Manifesto 

We follow these principles: 

Our highest priority is to satisfy the customer 
through early and continuous delivery 

of valuable software. 

Welcome changing requirements, even late in  
development. Agile processes harness change for  

the customer's competitive advantage. 

Deliver working software frequently, from a  
couple of weeks to a couple of months, with a  

preference to the shorter timescale. 

Business people and developers must work  
together daily throughout the project. 

Build projects around motivated individuals.  
Give them the environment and support they need,  

and trust them to get the job done. 

The most efficient and effective method of  
conveying information to and within a development  

team is face-to-face conversation. 

Working software is the primary measure of progress. 

Agile processes promote sustainable development.  
The sponsors, developers, and users should be able  

to maintain a constant pace indefinitely. 

Continuous attention to technical excellence  
and good design enhances agility. 

Simplicity--the art of maximizing the amount  
of work not done--is essential. 

The best architectures, requirements, and designs  
emerge from self-organizing teams. 

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

its behavior accordingly. 
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Bilaga E – Enkätinformation 
Definition ScrumMaster  

ScrumMastern kan ses som en teamledare vars uppgift bland annat är att se till att gruppen 
arbetar enligt Scrums ramverk.  

Definition Produktägare 

Produktägaren har det övergripande ansvaret för vilka funktionaliteter, (stories), som ska 
finnas i ”kravlistan” (produktbacklogen) och prioriteringen av dessa. Produktägaren kan 
vara en extern person, en kund, eller någon internt med stor kännedom om vad kunden vill 
ha. 

Definition Kund  

Beställare av projektet, kan vara intern eller extern. 

Definition Produktbacklog, story, prioritering 

Produktbacklogen fungerar som en grov kravlista med huvudfunktionaliteter som produkten 
ska ha. En funktionalitet brukar kallas en story. Dessa stories bör prioriteras.  

De ursprungliga prioriteringarna i produktbacklogen är en första gissning. 

Produktbacklogen är ett dokument som utvecklas kontinuerligt vilket innebär att 
prioriteringarna kan ändras under projektets gång.  

Definition Sprint, sprintplaneringsmöte, sprintbacklog, tasks 

En sprint är en iteration som vanligen ligger mellan 2-4 veckor. I början av varje sprint hålls 
ett sprintplaneringsmöte där de stories som skall ingå i kommande sprint bryts ner i mindre 
arbetsuppgifter, tasks, och dessa tasks utgör sprintbacklogen.  

Definition Dagliga möten  

Varje dag hålls ett kort möte där gruppen tar upp vad som gjorts sen det senaste mötet och 
vad som ska göras fram till nästa möte. 

Definition Återblick, demonstration  

Under en demonstration visas produkten och det som tillkommit under den senaste sprinten.  

Under ett återblicksmöte har gruppen möjlighet att granska den gångna sprinten för att 
identifiera vad som gått bra och vad som gått dåligt och uppdatera rutiner vid behov. 
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