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Sammanfattning 

Många projekt misslyckas och en av anledningarna är dålig styrning av projektet i allmänhet och 

inom IT branschen i synnerhet. Baserad på kritik av de traditionella metoderna under de senaste 

åren, så har det uppkommit flera lättrörliga metoder som kallas Agila metoder. Scrum är den 

mest kända Agila metoden som används idag. Metoden lovar goda resultat, men i en artikel ur 

tidningen Computer Sweden (feb 2009) står det ” siffror visar att nio av tio Scrumprojekt 

misslyckas”.Artikeln triggade vårt intresse av att ta reda på vilka problem specifika för Scrum 

som många har kritiserat och valde därför att rikta in vår studie mot detta. 
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Uppsatsen syftar till att undersöka om lokala IT-företag i Borlänge, Headlight, Sogeti och 

statliga nätkapacitetleverantören Trafikverket ICT lider av det allmänna problem som de andra  

Scrumanvändarna upplever i samband med användningen av metoden. Denna uppsats har fokus 

på fyra  problemområden: bristfällig dokumentation, sämre effektivitet i arbetsprocessen, sämre 

effektivitet i arbetsprocessen i stora projekt samt bristande stöd för utvärdering.  

 

För vår studie har litteraturstudier och intervjuer genomförts. Intervjuserier gjordes på elva 

personer hos våra fallföretag. Målgruppen för våra intervjuer är Product Owner (PO) Scrum 

Master (SM) och utvecklare. Vi kan efter genomförd studie dra slutsatsen att de allmänna 

upplevda problem som de andra Scrumanvändaren upplever har vi även kunnat identifiera hos 

våra fallföretag. Resultaten har bekräftats med insamlade data och vår teoretiska ram. I 

diskussionen presenterar vi rekommendationer för att  undvik relaterade problem med Scrum.
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Summary 

Many projects fail and one of the reasons is poor management of the project. Based on the 

criticism of the traditional methods in recent years, there have arisen a number of Agile methods. 

Scrum is the best known Agile method used today. Scrum promises good result, but in an article 

in the magazine Computer Sweden (Feb 2009) says "Numbers show that nine out of ten Scrum 

projects fail". The article triggers our interest in finding out what problems in the Scrum that 

many have criticized and therefore we have decided to focus our study on that. 

 

The assignment aims to investigate whether local IT companies in Borlänge, Headlight, Sogeti 

and Trafikverket ICT as network capacity provider suffer from the general problems that other 

Scrum users experienced. This assignment focuses on four problem areas: lack of 
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documentation, poor efficiency in the work, lower efficiency in the work of major projects and 

lack of support for evaluation. 

 

For our study and investigation, literature studies and interviews conducted. Interview series 

have been implemented by eleven people in our case company. The target groups of our 

interviews are Product Owner (PO) Scrum Master (SM) and developers. After completed study, 

we could say that the general experienced problems by the other scrum user have also been 

identified at our case company. Results have been confirmed by the collected data and 

conclusion; we present tips or recommendations to reduce these problems.  



     
Dalarna University Telephone: +46 (0)23 77 80 00 
Röda vägen 3 Fax: +46 (0)23 77 80 50  
S-781 88  BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 

 
 
Förord 

 
Uppsatsen är ett examensarbete i informatik och tillhör kursen IK2009 som omfattar 15 

högskolepoäng.  

Tack till våra familjer som har varit ett stort stöd under hela studieprocessen och till våra 

handledare Amra Halilovic och Pär Douhan för handledning och stöd i skrivprocessen. Samt till 

alla respondenter som ställde upp på intervjuer, våra opponentgrupper som har lämnat 

synpunkter under den pågående arbetsprocessen för att förbättra det slutgiltiga resultatet av 

studien och till Christer Göstasson och Lars Magnusson som har hjälp oss med 

korrekturläsning. 

 
2012-05-29 
 

Christilinda Göstasson & Israa Fakih 

 
 



 
 

Innehållsförteckning 
1  Inledning ............................................................................................................................................1 
1.1  Bakgrund ...................................................................................................................................... 1 
1.2  Upplevda problem med Scrum ..................................................................................................... 2 
1.3  Syfte och frågeställningar ............................................................................................................. 3 
1.4  Avgränsningar .............................................................................................................................. 3 
1.5  Målgrupp ...................................................................................................................................... 4 
1.6  Metodöversikt ............................................................................................................................... 4 
1.7  Disposition.................................................................................................................................... 4 
2  Metod ................................................................................................................................................1 
2.1  Kvalitativ undersökningsansats .................................................................................................... 1 
2.2  Litteraturstudier ............................................................................................................................ 1 
2.3  Dokumentgenomgång .................................................................................................................. 2 
2.4  Intervjuer ...................................................................................................................................... 2 
2.5  Fallföretag .................................................................................................................................... 3 

2.5.1  Headlight AB ........................................................................................................................ 3 

2.5.2  Sogeti .................................................................................................................................... 4 

2.5.3  Trafikverket ICT ................................................................................................................... 4 

2.6  Presentation av resultatet och analys ............................................................................................ 5 
3  Teoretiskt ramverk ............................................................................................................................6 
3.1  Grundläggande historisk överblick över systemutveckling .......................................................... 6 
3.2  Projektstyrning ............................................................................................................................. 6 
3.3  Agile ............................................................................................................................................. 9 
3.4  Scrum ......................................................................................................................................... 10 
3.5  Scrums principer ......................................................................................................................... 11 
3.6  Teori i Scrum .............................................................................................................................. 12 

3.6.1  Transparens ........................................................................................................................ 12 

3.6.2  Granskning ......................................................................................................................... 12 

3.6.3  Anpassning ......................................................................................................................... 13 

3.7  Scrum regler (Ramverk) ............................................................................................................. 13 
3.7.1  Scrum roller ........................................................................................................................ 13 

3.7.2  Scrum Ceremonier .............................................................................................................. 14 

3.7.3  Scrum Artefakter ................................................................................................................ 16 

3.8  Fördelar med att arbeta med Scrum ............................................................................................ 19 
3.9  Problem i samband med användningen av metoden Scrum ....................................................... 20 

3.9.1  Problem 1 - Bristfällig Dokumentation .............................................................................. 20 

3.9.2  Problem 2 - Sämre effektivitet i arbetsprocessen ............................................................... 20 

3.9.3  Problem 3 - Sämre effektivitet i arbetsprocessen på stora projekt ..................................... 21 

3.9.4  Problem 4 – Bristande stöd för utvärdering........................................................................ 21 

4  Scrum i praktiken ............................................................................................................................ 22 
4.1  Scrum enligt Scrum principer ..................................................................................................... 22 

4.1.1  Självorganiserade team. ...................................................................................................... 22 

4.1.2  Krav prioriteras efter affärsnyttan ...................................................................................... 23 

4.1.3  Product Owner (produktägaren) del av teamet. .................................................................. 24 

4.1.4  Product Owner (produktägaren) gör kravprioriteringen ..................................................... 24 

4.1.5  Teamet arbetar i samma geografiska plats (delar rum) ...................................................... 25 



 
 

4.1.6  Utvecklaren demonstrerar systemet för Product Owner (produktägaren) .......................... 25 

4.2  Scrum enligt Scrum regler .......................................................................................................... 27 
4.2.1  Scrum artefakter ................................................................................................................. 27 

4.2.2  Scrum ceremonier ............................................................................................................... 28 

4.2.3  Roller .................................................................................................................................. 29 

4.3  Teori i Scrum .............................................................................................................................. 31 
4.3.1  Transparens ........................................................................................................................ 31 

4.3.2  Granskning ......................................................................................................................... 34 

4.3.3  Anpassning ......................................................................................................................... 36 

5  Upplevda problem i praktiken ......................................................................................................... 38 
5.1  Problem 1 - bristfällig dokumentation ........................................................................................ 38 

5.1.1  Kartläggning av problem 1 ................................................................................................. 39 

5.2  Problem 2 - sämre effektivitet i arbetsprocessen ........................................................................ 40 
5.2.1  Kartläggning av problem 2 ................................................................................................. 42 

5.3  Problem 3 - sämre effektivitet i arbetsprocessen på stora projekt .............................................. 42 
5.3.1  Kartläggning av problem 3 ................................................................................................. 43 

5.4  Problem 4 - bristande stöd för utvärdering ................................................................................. 43 
5.4.1  Kartläggning av problem 4 ................................................................................................. 44 

5.5  Sammanfattning av upplevda problem i praktiken ..................................................................... 44 
5.6  Sammanfattning av övriga upplevda problem med Scrum ........................................................ 45 
5.7  Scrumteamets önskemål ............................................................................................................. 46 
5.8  Fördelar med Scrum i praktiken ................................................................................................. 47 

5.8.1  Sammanfattning av fördelar med Scrum ............................................................................ 48 

6  Diskussion ....................................................................................................................................... 50 
6.1  Problem 1 - bristfällig dokumentation ........................................................................................ 50 
6.2  Problem 2 - sämre effektivitet i arbetsprocessen ........................................................................ 50 
6.3  Problem 3 - sämre effektivitet i arbetsprocessen i stora projekt ................................................. 54 
6.4  Problem 4 - bristande stöd för utvärdering ................................................................................. 54 
7  Slutsats ............................................................................................................................................ 56 
7.1  Fördelar med Scrum ................................................................................................................... 56 
7.2  Metodutvärdering ....................................................................................................................... 56 
7.3  Framtida studier .......................................................................................................................... 57 
Källförteckning ............................................................................................................................................ 58 
Bilagor ......................................................................................................................................................... 63 
 

Figur 1 Scrum workflow (Softhouse, 2006) ................................................................................................ 12 
Figur 2 Sprintbacklog (Kniberg H, 2007) ................................................................................................... 18 
Figur 3 Burndown chart (Kniberg H. 2007) ................................................................................................ 18 
 
 
Tabell 1 Respondenter ...................................................................................................................................5 
Tabell 2 Överblick över Scrum principer .................................................................................................... 26 
Tabell 3 Överblick över Scrum regler ......................................................................................................... 30 
Tabell 4 Upplevda problem ......................................................................................................................... 45 



Christilinda Göstasson  Inledning 
Israa Fakih 
 

1 
 

  

1 Inledning 
 

Under det här kapitlet ger vi en bakgrund över uppsatsens ämne. Därefter beskriver vi de 

upplevda problemen med Scrum, en problemformulering, ett syfte till studien och en 

avgränsning samt målgrupp. Vad vi har använt oss av för att skriva uppsatsen finns under 

metodöversikt, samt en disposition som beskriver innehållet i varje kapitel  

 

1.1 Bakgrund 

Inom Informatikämnet behandlas kunskapen om system- och verksamhetsutveckling, 

användning och förbättring av informationssystem(IS) samt hur de kan stödjas. IS kommer vi 

dagligen i kontakt med, det kan till exempel vara bokning av flyg eller tågbiljetter etc. IS är ett 

system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. För att 

skapa dessa system behöver vi ett arbetsätt som kallas för systemutveckling. Med 

systemutveckling menas de aktiviteter som utförs i anknytning till en verksamhet med syftet att 

förändra arbetsprocesserna och arbetsorganisationen genom utveckling samt införande av nya 

datorsystem (Bansler J, 1990). Systemutveckling består av olika faser och en 

projektstyrningsmetod krävs för att styra dessa faser. T.ex. den traditionella livscykelmodellen 

som omfattar sex olika faser som varje IS går igenom (Andersen E, 1994). Med en metod menar 

vi att styra, planera, hantera samt utvärdera ett IS och projekt. Systemutvecklingen bedrivs i form 

av projekt och en projektstyrning enligt Nationalencyklopedin förklaras som ”en grupp av 

personer som utsetts att ansvara för genomförandet av ett projekt, dels det arbete i form av 

planering, administration och ledning som utövas av dessa personer”.   

Många projekt misslyckas och en av anledningarna är dålig styrning av projektet i allmänhet och 

inom IT branschen i synnerhet. Enligt Sommerville I (2001) är styrningstekniker som hämtats 

från andra ingenjörsgrenar har fungerat dåligt för att styra systemutvecklingsprojekt. Detta kan 

också bero på avsaknaden erfarenhet och kompetens hos projektledaren som kan leda till en 

försämring av styrningstekniker. Det finns ett antal projektstyrningsmetoder som bland annat 

praktiskt Projekt Styrning (PPS), Project Operation and planning System PROPS, Rational 

Unified Process (RUP) och Scrum. Praktisk Projekt Styrning (PPS) är användbar för alla typer 

av projekt och det är en av de mest använda modeller i Sverige. PROPS som är en 

projektstyrningsmodell som utvecklats av Ericsson. Modellen används för alla typer av projekt 

inom företaget och hos flera av dess partnerföretag (Wikipedia, 2012). Rational Unified Process 
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(RUP) som lägger mer fokus på planering för att göra mjukvaruutveckling mer effektiv, men den 

har kritiserats för att den förlänger utvecklingstiden och refereras ofta som tung. Baserad på 

kritik på de traditionella metoderna under de senaste åren, så har det uppkommit flera lättrörliga 

metoder som kallas Agila metoder. Dessa metoder innebär anpassning till förändring, feedback 

och betoning på samarbete mellan människor och skapades i samband med att omväxlande 

marknad inom systemutvecklingsprojekt kräver stor förmågan att vara flexibel för att snabbt 

kunna ändra riktning och en kompetens som möter de nya krav ställs på dagens utvecklare. En 

grundläggande förutsättning för att kunna hantera snabba förändringar inom 

systemutvecklingsprojekt är ständig kommunikation mellan kunden, projektledare och 

utvecklare (Agile Sweden, 2010). Vilket vi anser vara en viktig faktor för att kunna leverera rätt 

produkt och uppfylla kundens önskemål. Enligt en studie State of Agile Survey (2010) är Scrum 

den mest kända Agila metoden som används idag. 

Scrum är ett ramverk som angriper komplexa, adaptiva problem medan man produktivt och 

kreativt levererar produkter med högsta möjliga värde. Enligt skaparna Sutherland J & Schwaber 

K (2001) är Scrum förkortat återkoppling mellan kund och utvecklare, mellan önskelista och 

genomförande, dvs. Scrum hjälper organisationen att uppnå förbättringar i produktivitet, kvalitet, 

ledtid och kostnad för att nå ett gemensamt mål. Scrum lovar goda resultat, men i en artikel ur 

tidningen Computer Sweden (feb 2009) står det att ” siffror visar att nio av tio Scrumprojekt 

misslyckas”. Många IT-projekt har blivit försenade och lika många har överskridit sina budgetar 

etc. Artikeln triggar vårt intresse av att ta reda på vilka problem specifika för Scrum som många 

har kritiserat och valde därför att rikta in vår studie mot. 

 

1.2 Upplevda problem med Scrum 

Efter några grundliga eftersökningar upptäckte vi några kända problem vid användningen av 

Scrum som många Scrumexperter kritiserat. Vi känner inte till om de allmänt upplevda 

problemen med Scrum är något som även IT-företag i vår region upplever. Därmed vill vi veta 

om de lokala företagen upplever problem med sina Scrumprojekt. De identifierade problemen 

(mer om källa, se bilaga 2, Upplevda problem med Scrum) som vi upptäckt vid användningen av 

Scrum är bland annat: 

1 Bristfällig dokumentation: T.ex. korta och snabba utvecklingsfaser ställer tuffa krav på 

utvecklarna, därför föredrar teamet att göra direkt kommunikation och berättar vad som 

gäller istället för att hänvisa till ett dokument. (Se kapitel 3.9 för mer detalj) 
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2 Sämre effektivitet i arbetsprocessen: Som t.ex. vid sprint planeringsmöten kan det vara 

svårt att få deltagarna att prioritera och tidsestimera i och med att alla ser olika 

svårigheter i olika uppgifter. ( Se kapitel 3.9 för mer detalj)  

3 Sämre effektivitet i arbetsprocessen på stora projekt: En komplex produkt kan även 

orsaka så att det blir svårt att hinna med alla tester under en sprint som vanligen är 2 – 4 

veckor lång. Det leder till en liknande effekt som på föregående punkt. 

 (Se kapitel 3.9 för mer detalj). 

4 Bristande stöd för utvärdering: Stöd för utvärdering innebär att under återblicksmötet 

(Sprint retrospective) tittar teamet tillbaka på arbetet, försöker förstå vad som hänt, och 

beslutar om justeringar framåt, så att det bli mer effektivitet i nästa sprint. Att hoppa över 

detta möte leder till brist på förbättringar i arbetsprocessen inför nästa Sprint (Se kapitel 

3.9 för mer detalj). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Studien är baserad på tre fallföretag inom IT-branschen i Borlänge. I arbetet undersöks 

företagens arbetssätt i samband med användningen av Scrum som projektstyrningsmetod. 

Fallföretagen som är i fokus för studien är Headlight, Sogeti och Trafikverket ICT.  

Utifrån de identifierade problem som vi har beskrivit under rubriken upplevda problem med 

Scrum (se kapitel 1.2) vill vi  

1 Undersöka om samtliga fallföretag använder projektstyrningsmetoden Scrum enligt 

Scrum principer och regler samt teori i Scrum. 

2 Undersöka problematiken, Är dessa problem möjliga att identifiera hos våra tre 

fallföretag? Går det att hitta andra problem utöver de problem som finns under kapitel 

1.2. ? 

3 Utifrån de identifierade problemen vill vi även ta fram rekommendationer samt kartlägga 

fördelarna med Scrum som våra samtliga fallföretag upplever i samband med 

användningen av metoden. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till fallföretagen Sogeti, Trafikverket ICT och Headlight i 

Borlängeregionen. De har erfarenhet och jobbar aktivt med Scrum som projektstyrningsmetod.  
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Studiens fokus ligger på Scrums relaterade problem därför har fördelarna med Scrum inte 

beskrivits ingående. Mätningen som vi gjorde i studien är en subjektiv bedömning av 

projektstyrningsmetoden Scrum, dvs. den innehåller inga statistiska undersökningar. Vi tittade 

enbart på hur Scrum uppfattar möten och inte på andra mötestekniker från andra teorier. 

 

1.5 Målgrupp 
 
I första hand riktar sig studien till våra fallföretag och deras anställda som arbetar utifrån Scrum. 

Studiens resultat kan användas som beslutsunderlag för företaget att värdera sitt arbetssätt som är 

enligt metoden Scrum. Dessutom riktas denna studie till studenter som är intresserade av att 

arbeta med liknande ämnen eller enligt våra studieförslag för framtida studier.  

 

1.6 Metodöversikt 

I vår studie använder vi oss av litteraturstudier och intervjuer. Intervjuerna genomförs på de tre 

avgränsade fallföretagen.  Målgruppen för våra intervjuer är Product Owner (PO) Scrum Master 

(SM) och utvecklare som är rollerna i ett Scrumprojekt. Ingående beskrivning av 

tillvägagångssättet finns under kapitel två Metod. 

1.7 Disposition 
 
Under den här rubriken beskriver vi dispositionen av uppsatsen 

Kapitel 1 – Inledning 

Inledningskapitel består av bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsningar, målgrupp samt 

metodöversikt.  

 

Kapitel 2 – Metod 

I Metod kapitel beskriver vi de olika tillvägagångssätten vi har använt oss av för att samla in data 

till studien. 

 

Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk 

Under det här kapitlet beskriver vi uppsatsens teoretiska referensram. En grundlig historia om 

systemutvecklingsmetoder, sedan en beskrivning av olika projektstyrningsmetoder och Agile - 

begreppet. Fokusen kommer att ligga på Scrum. 
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Kapitel 4 – Scrum i praktiken (Empiri och Analys) 

Kapitel 4 består av empirisk data där vi presenterar intervjuresultaten och analys. Utifrån vår 

insamlade data och respondenternas svar gör vi en granskning om våra samtliga fallföretag utför 

Scrum enligt ”teori i Scrum” (se kapitel 3.6 Teori i Scrum) de tre delarna är Transparens, 

Granskning och Anpassning. Samt om de följer Scrums principer och regler. 

 

Kapitel 5- Upplevda problem i praktiken 

Här presenteras empirin samt analys av insamlade data över de upplevda problemen med Scrum 

samt fördelar och önskemål. 

 

Kapitel 6- Diskussion 

Vi presenterar våra funderingar kring de empiriska data kopplat till vad vi läst i litteratur samt ge 

rekommendationer över problemen i förhållande till önskemålen. 

 

Kapitel 7- Slutsats 

Under det här kapitlet drar vi slutsatser över analys, diskussion och fördelar med Scrum. 

Slutligen beskriver vi en metodutvärdering samt förslag på framtida studier. 
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2 Metod 
Här redovisar vi tillvägagångssätt som vi använde oss av för att uppnå vårt syfte och besvara 

problemformuleringen.  

 

2.1 Kvalitativ undersökningsansats 
 
Den vanligaste formen för kvalitativ undersökningar är intervjuer. Intervjuer kan ha olika grad 

av struktur och olika antal respondenter enligt Jacobsen D-I (2002). Avsikten med studien gör att 

vi använder oss av en kvalitativansats som ger oss möjlighet att få djupare förståelse om 

intervjupersonernas uppfattningar gällande problem i samband med användningen av 

arbetsmetoden Scrum. Enligt Larsson P (2005) kan en kvalitativ studie genomföras utifrån olika 

arbetssätt, två av dem är induktion och deduktion. Induktion enligt Bryman A (2011) innebär att 

utifrån de observationer eller insamlat intervjumaterial avgör vilken teori som är lämplig för 

studien.  I det deduktiva angreppssättet utgår forskaren från en teori eller hypotes och försöker 

ställa sin empiri mot den för att testa om den är hållbar eller inte (Patel R & Davidsson B, 2003). 

I vår studie har vi använt oss av deduktivt angreppssätt eftersom syftet med vår studie är att 

undersöka ett antal existerande och identifierade problem (se kapitel 1.2 och 3.9), sedan jämför 

vi problemen med insamlade data för att få ut ett resultat. Fördelen med detta sätt är att den 

befintliga teorin fungera som studiens utgångspunkt .  Dock finns en nackdel med den deduktiva 

ansatsen vilken är att den förutsätter vad som ska undersökas, så vår studie blir någonting som 

fastlår snarare än förklarar. 

 

2.2 Litteraturstudier 
 
Vi har använt oss litteraturstudier genom hela uppsatsen arbetsgången. Utgångspunkt från våra 

litteraturstudier var från vetenskapliga artiklar, avhandlingar, examensarbeten, samt relevanta 

böcker som berör ämnet ”Agile och Scrum”. Urvalet av litteraturstudier har vi använt för att 

besvara syftet och frågeställningen i uppsatsen. Fördelen med att bedriva en litteraturstudie är att 

läsaren kan styra och planera sin studie när som helst och som nackdel är t.ex. sökningen och 

insamlingen av litteraturen kan vara tidskrävande (Patel R & Davidsson B, 2003)   

Vi genomförde en litteraturstudie för att kartlägga och beskriva aktuell studie inom området samt 

till hjälp för att utforma intervjufrågorna. Vi har upplevt en stor fördel med litteraturstudier där 

vi kunde efter vår egen takt söka och gå igenom litteraturen vi valde. Dock som Patel R & 
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Davidsson B (2003) beskriver upplevde vi nackdelen med litteraturstudier att sökningen av 

litteratur som väldigt tidskrävande samt att de senaste upplagor av böcker var svåra att hitta. 

 

2.3 Dokumentgenomgång 
 
Vi fick av Trafikverket ICT ett dokument som heter ”Handbok Agile systemutveckling inom IT i 

Trafikverket ICT” Handboken beskriver hur systemutveckling genomförs på Trafikverket ICT, 

bl.a. om olika aktiviteterna som görs i ett uppstarts – skede i början av ett 

systemutvecklingsarbete. Dokumentationen har studerats av oss för att få insyn och kunskap om 

hur metoden används i organisationen. Vi kommer inte att lägga detta dokument som bilaga i 

rapporten av hänsyn till företagets sekretesslag. 

 

2.4 Intervjuer 

Intervjun som källa är ett redskap som används i en mängd olika sammanhang och situationer. 

En intervju är en målmedveten konversation, vanligen mellan två människor, styrd av den ena 

för att få information (Limbach G, 2006). Det finns olika typer av intervjuer, vilka är 

ostrukturerad intervju, semistrukturerade och strukturerade. Intervjutypen som vi har valt att 

använda kallas för semistrukturerad intervju där samma frågor ställs till alla respondenter. 

Frågorna har öppna svarsmöjligheter vilket ger människor mer lika chans att säga sin åsikt om 

samma frågor (Limbach G, 2006). Denna typ av intervju valde vi för att kunna styra samtalet 

efter den ordning som frågorna har samt att ge möjlighet att lägga till frågor under samtalet 

vilket behövs för att förtydliggöra svaret. Målgruppen för våra intervjuer är alla roller i ett 

Scrumteam som består av utvecklare, Scrum Master (SM) och Product Owner (PO). Avsikten 

med denna variation var att få alla rollernas syn och perspektiv på problem som uppstår vid 

användningen av projektstyrningsmetoden Scrum samt att uppnå syftet studien. I rapporten 

kommer vi att behandla alla våra informanter anonymt, detta för att skydda personernas identitet.  

Intervjun består av frågeställningar med fokus på problem i Scrum för att sedan kunna besvara 

syftet. Enligt Patel R & Davidsson B (2003) är det fördel för den som ska utföra kvalitativa 

intervjuer att ha med sig förkunskaper. I början av vår studie har vi ägnat oss åt att studera 

böcker, artiklar och webbsidor som berörde ämnet, studierna gav oss en bra grund för att kunna 

bygga teoridelen samt formulera intervjufrågeställningar. Nackdelen med att använda intervjuer 

för datainsamlingen är dels svårigheter att boka en tid med de personer som man ska intervjua. 

Risker som kan uppstå vid användningen av denna metod är att mötet kan bli inställd eller att 
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man inte kan boka intervjuer pga. personens tidsbrist. En annan nackdel med den typen av 

intervju är att den kan dra ut på tiden utan att man kommer fram till saken.  

 

Genomförande och bearbetning av intervjuer 

Vi intervjuade totalt 11 personer, och efter en tidsöverenskommelse besökte vi respondenterna 

på deras arbetsplats och genomförde intervjun. Vi mejlade intervjufrågorna en dag innan intervju 

tillfälle, så de kan förbereda sig samt för att hålla tidsramen som är 20 till 40 minuter. Intervjun 

började med en kort presentation av oss samt syftet med vårt examensarbete. Sedan ställde vi ett 

par neutrala frågor för att få igång samtalet innan vi gick vidare till huvudfrågorna som rör vårt 

problemområde (se bilaga intervjufrågor). Vi fick lägga in några följdfrågor under intervjuerna 

när vi kände att svaren inte var tillräckliga. 

Enligt Patel R & Davidson B (2003) finns det två olika sätt att registrera intervjusvaren på. Det 

ena sättet är att ta anteckningar under intervjun och det andra är använda sig utav en bandspelare 

för att spela in hela intervjun. Vi spelade in intervjun och avsikten med att detta var dels för att 

spara tid samt kunna koncentrera oss på intervjun och svaren. Fördelen med inspelning är att 

respondentens svar registreras exakt och man kan lyssna på det flera gånger när det behövs.  

Nackdelen med detta är att tekniken ibland kan strula och de inspelade intervjuerna riskerar att 

förloras.  Efter avslutade intervjuer, skrev vi ner svaren i ett textdokument som vi vid senare 

tillfälle använde för att stödja vårt analysarbete. 

 

2.5 Fallföretag 
 
Här presenteras de olika fallföretagen som vår studie har i fokus samt en kort presentation av de 

intervjuade respondenter och vilka roller de har. Alla företag är geografiskt belägna i 

Borlängeregionen, det är Trafikverket ICT, Headlight och Sogeti. Företag valdes för att de 

arbetar med systemutveckling samt använder sig av projektstyrningsmetoden Scrum. De hade 

också möjlighet att ställa upp för intervjuer till vår undersökning och hjälpa oss med att samla in 

information för vår empiridel. 

2.5.1 Headlight AB 
 
Headlight AB grundades 2001 och är ett privat bolag med verksamhet som utgår ifrån kontoren 

i Örebro, Västerås, Borlänge och Stockholm och Headlight har ca 60 medarbetare. 
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Verksamheten baseras på ett helhetskoncept för IT-utveckling som omfattar processkartläggning, 

projektledning, IT-arkitektur, systemutveckling och systemförvaltning (Headlight, 2012). 

2.5.2 Sogeti 
 
Sogeti är ett konsultföretag och systerbolag till Capgemini med ca 20 000 medarbetar i 15 

länder. I Sverige finns det 21 kontor och 1 150 konsuler. Inom Sogeti finns en kombination av 

bred teknisk kunskap och spetskompetens på IT-området och i deras tjänsteportfölj ryms IT-

styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, 

systemförvaltning samt Rightshore§ -tjänster (Sogeti, 2012). 

2.5.3 Trafikverket ICT 

Trafikverket ICT (Information and Communication Technologies) är en av Sveriges ledande 

leverantörer av nätkapacitet. Företaget levererar helhetslösningar till enkla tjänster för 

intelligenta transportsystem, kontor, nät och drift. Verksamheten består av ca 600 medarbetare 

med en kund som finns inom offentlig sektor, transportbranschen, teleoperatörer och stora 

företag (Trafikverket ICT, 2012). 

Beskrivning av respondenter 

Tabellen nedan visar respondenterna som bidragit med kunskap. Förklaring till förkortningarna i 

kolumnen ”namn” är att det första bokstäven i namnet representerar företagets namn där 

respondenterna jobbar. T.ex. H-1 (SM) representerar en respondent nr. 1 från Headlight där SM 

står för Scrum Master eller PO för Product Owner. S- 2 representerar en respondent nr 2 från 

Sogeti osv.   

Namn Företag Utbildning Nuvarande roll  Antal utförda 

Scrumprojekt 

H-1 

(SM) 

Headlight Civilingenjör och Magister i 

Systemvetenskap 

Scrum Master, 

utvecklare 

Mer än tre 

S-1 

(SM) 

Sogeti Systemvetenskap Certifierad Scrum 

Master 

Ett  

S-2 Sogeti Systemvetenskap Utvecklare Mer än tre 

S-2 Sogeti Systemvetenskap Testare och kravfångare Ett 

T-1 Trafikverket Systemvetenskap Scrum Master Ett 
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(SM) ICT 

T-2 Trafikverket 
ICT 

Systemvetenskap Utvecklare Ett 

T-3 Trafikverket 
ICT 

Systemvetenskap Utvecklare Ett 

T-4 Trafikverket 
ICT 

Datateknik Arkitektutvecklare Ett 

T-5 Trafikverket 
ICT 

Informationslogistiker Metodutvecklare och 

testare 

Ett 

T-6 

(PO) 

Trafikverket 
ICT 

Systemvetenskap 

Civilingenjör i datateknik 

Produkt ägare (Product 

Owner) 

Ett 

T-7 

(PO) 

Trafikverket 
ICT 

Systemvetenskap Produkt ägare (Product 

Owner) 

Mer än tre 

Tabell 1 Respondenter 

 

2.6 Presentation av resultatet och analys 
 
Sammanställningen av resultat och analys kommer till stor del att bestå av text och tabeller. 

Presentation av analys är indelad i två olika delar, först kommer vi att analysera och diskutera 

om samtliga fallföretag använder projektstyrningsmetoden Scrum enligt Scrum principer och 

regler. I den andra analysen kommer vi att besvara och diskutera frågorna, 

1 Undersöka problematiken, Är dessa problem möjliga att identifiera hos våra tre 

fallföretag? Går det att hitta andra problem utöver de problem som finns under kapitel 

1.2. ? 

2 Utifrån de identifierade problemen vill vi även ta fram rekommendationer samt kartlägga 

fördelarna med Scrum som våra samtliga fallföretag upplever i samband med 

användningen av metoden. 

 
Slutligen drar vi slutsatser över analys, diskussion och fördelar med Scrum samt beskriva en 

metodutvärdering och förslag på framtida studier. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel presenterar vi en grundläggande historik över systemutveckling och olika 

projektstyrningsmetoder och en elementär beskrivning om Agila manifesten och teorierna bakom 

Scrum. 

 

3.1 Grundläggande historisk överblick över systemutveckling 

Med Systemutveckling menar Bansler J (1990) att det är de aktiviteterna som utförs i anknytning 

till en verksamhet med syftet att förändra arbetsprocesserna och arbetsorganisationen genom 

utveckling samt införande av nya datorsystem. I början var tillvägagångssättet systemutveckling 

oftast upp till den individuelle utvecklaren och baserades på personliga erfarenheter och 

kunskaper, vilket tillförde mycket problem vid tid och kostnad för utvecklingen (Engwall E & 

Jacobsson B, 2007). Därefter försökte man utveckla olika metoder som kan underlätta arbetet. 

Ett av målen genom att använda dessa metoder är att hantera utvecklingen effektivt och 

kompetent (Avison D & Fitzgerald G, 2002). 

 

3.2 Projektstyrning 
 
Begreppet projekt beskriver Andersen E (1994) på följande sätt: 

 Att det är en engångsuppgift och denna uppgift skall i sin tur leda fram till ett bestämt 

resultat. 

 Ett projekt består av en projektgrupp som kommer att utföra arbetet och oftast tillsätts de 

av en projektledare.  

 Projekt är även tidsbegränsade och resultat måste uppnås inom en viss tidsram.  

 En viktig del är också att projekt kräver olika typer av resurser.  

 

Projektstyrning eller projektledning som det också kallas, beskrivs på nationalencyklopedins 

hemsida (NE.se) som följande: 

”En grupp av personer som utsetts att ansvara för genomförandet av ett projekt, 

dels det arbete i form av planering, administration och ledning som utövas av 

dessa personer  
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Olika projektstyrningsmetoder 

 
Företagen kräver hela tiden förbättring av informationssystem som till exempel att de bör vara 

lätta att förändra och att de kan samverka med varandra. Ett svar på detta var objektorientering 

som under slutet av 1990-talet blev det dominerande sättet att både beskriva och konstruera 

informationssystem. Det finns även flera projektstyrningsmetoder som PPS och PROPS. 

 

PPS 

 
PPS står för (Praktisk Projekt Styrning) och är en projektstyrningsmetod som skapades av Tieto 

som är ett IT-tjänstföretag i norra Europa (Tieto, 2012). Metoden bygger på erfarenheter från 

genomförda projekt än på teoretiska modeller. PPS ger en struktur för arbetet i projektet med 

tydliga och dokumenterade begrepp och arbetssteg samt stöd för det dagliga arbetet som finns i 

form av olika ”färdigheter” och innehåller praktiska processbeskrivningar, dokumentmallar och 

checklistor. PPS bygger på bestämda synsätt av företeelser och begrepp som människor, nytta, 

samförstånd och åtagande. Nackdelarna med PPS är bland annat att det inte poängterar att alla 

projektdeltagarna skall vara med i problemformuleringen. Att det också tar upp konflikterna för 

dåligt (Anderson T & Rexfelt A, 1999).  

 
PROPS 

 
PROPS står för (Project Operation and planning System) är en projektstyrningsmodell som 

utvecklats av Ericsson som är ett svenskt telekommunikationsföretag. Modellen används för alla 

typer av projekt inom företaget och hos flera av dess partnerföretag. PROPS är indelat i fyra 

olika faser. Som är Förstudie (Prestudy Phase), Utredningsfas (Feasibility Study Phase), 

Utförande (Execution Phase) och Avslutningsfas (Conclusion Phase). Varje fas innehåller 

specifika moment som måste genomföras innan man går vidare från en fas till nästa. Ett beslut 

om fortsättning måste tas fattas av den person som är sponsor för projektet (Anderson K & 

Hansson M, 1999). En av de största fördelarna med PROPS, är att den har en stor spridning och 

många användare - ju fler personer som använder den, desto bättre support (Anderson K & 

Jansson M, 1999). 
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RUP 

 
Objektorienterad metod som har spridit sig väldigt mycket är RUP som står "Rational Unified 

Process" och är en utvecklingsprocess som används vid ett systemutvecklingsprojekt. RUP 

utvecklades av IBM på 90-talet för att effektivisera och standardisera 

systemutvecklingsprocesser. Tanken med RUP är att skapa en disciplinerad inställning gentemot 

tilldelade arbetsuppgifter och ett ansvarstagande inom utvecklingsorganisationen (Lunell H, 

2003). 

RUP bygger till skillnad från vattenfallsmodeller på många små komponenter. För varje iteration 

finns en plan som beskriver vilka artefakter, dvs. information som används eller skapas som en 

del av mjukvaran i form av ett dokument, en modell eller en programkod, som ska ingå.  

En fördel med RUP är att stor erfarenhet inom mjukvaruutveckling finns samlad på en plats, men 

enligt Fowler M (2000) så lägger metoden RUP mer fokus på planering för att göra 

mjukvaruutveckling mer effektiv vilket gjorde att den har kritiserats förlängning av 

utvecklingstiden och refereras ofta som tung.  

 

Skillnader mellan Projektstyrningsmetod och systemutvecklingsmetod 

Projektstyrning är hur man ansvarar för ett projekt i själva styrningen dvs. hur den ska utföras, 

dels i arbetet vid utformning av planering, administration och tidsramar. De tre huvudpunkter för 

projektstyrningsmetod under ett projekt är: 

• Planering av projektarbetet 

• Organisation av projektarbetet 

• Uppföljning av projektarbetet 

(Andersen E, 1994) 

Ordet Metod definierar enligt Avison D & Fitzgerald G (2002) på följande sätt. 

”Systemutvecklingsmetoden är ett medel att säkerställa kvalitet och erbjuder en gemensam 

notation för de involverade. Metoden syftar till att styra, planera, hantera och utvärdera IS och 

projekt. Den grundläggande idén med metoder är att hjälpa den enskilde utvecklaren att komma 

på rätt spår, att ta bort lite av ansvaret från individen. Ju mer utförlig metoden är, desto mindre 

ansvar får utvecklaren och vice versa. Denna spänning mellan lite ansvar och mycket ansvar är 

viktig för att skapa motivation inom organisationen” 
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Systemutvecklingsmetod är som ett verktyg som hjälper utvecklarna att bygga 

informationssystem (IS) efter en speciell modell. Till skillnad från projektstyrningsmetod som 

styr hur projektets gång ska struktureras när man bygger dessa system 

Omväxlande marknad inom entreprenörsprojekt kräver förmågan att vara flexibel för att snabbt 

kunna ändra riktning, och baserad på kritik på det traditionella arbetssättet som upplevs för 

sekventiellt, trögt, kräver mycket planering och alltför mycket arbete med dokumentation, har 

det uppkommit under de senaste åren flera metoder som kallas lättrörliga metoder (Agila). 

 

3.3 Agile 
 
Ur en tidningsartikel Företagande.se skrev Gustavsson T (2009) att entreprenörsprojekt har 

förutsättningar som förändras hela tiden, förändringar i marknaden, nya konkurrenter samt 

uppkomma möjligheter kräver förmågan att vara flexibel för att snabbt kunna ändra riktning. 

Dagens skiftade marknad skapar trender hos kunder, hög efterfrågan på mindre pappersarbete, 

korta utvecklingstiden, högre flexibilitet och frekventa samt kontinuerliga leveranser är historien 

bakom Agila metoder.  

Grundtanken i Agila metoder är bl.a. att kunna hantera otydliga kundkrav genom ett mycket nära 

samarbete med kunderna under hela utvecklingstiden vilket leder till lyckade leveranser (Agile 

Alliance, 2010). Enligt Agile Sweden är Agile i sig inte en systemutvecklingsmetodik, det är 

snarare en uppsättning principer, attityder och värderingar. De Agila värderingarna är i form av 

ett manifest som skapades år 2001 av ett antal experter inom området. 

Manifestet enligt Highsmith J-A (2001) är den gemensamma grund som alla Agila metoder vilar 

på. Det Agila manifestet är en bra utgångspunkt för att förstå de Agila metoderna och det 

innehåller fyra punkter: 

 Individer och interaktion framför processer och verktyg 

 Fungerade programvara framför omfattande dokumentation 

 Kundsamarbete framför kontaktsförhandling 

 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 

Punkterna ovan innebär att man värdesätter mest det som står till vänster utan att ta avstånd från 

det som står till höger(Agilemanifesto.org) (se bilaga 3, De tolv Grundprinciperna i Agile). 
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3.4 Scrum 
 
Scrum tillhör den Agila– familjen och skapades av Amerikanen Sutherland Jeff år 1993. Han 

lånade termen ”Scrum” från en analogi som läggs fram i en studie av de Japanska 

managementforskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka (1986). Studien blev publicerad i 

Harvard Business Review där forskarna jämför högpresterande och tvärfunktionella team till 

Scrum formation som används av rugbyteam. I en artikel som presenterades på OOPSLA 

(Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications) 1996 formaliserades 

Scrum av Schwaber K (Scrum Alliance, 2010). 

Sutherland J & Schwaber K (2001) beskriver Scrum som  

”ett ramverk inom vilket man kan angripa komplexa, adaptiva problem, medan man produktivt 

och kreativt levererar produkter med högsta möjliga värde”. D.v.s. en smidig ram för att 

underhålla komplexa produkter och slutföra komplexa mjukvaruutvecklingsprojekt med fokus på 

affärsnytta och lönsamhet. 

 

Scrum är enligt Schwaber K (2004) som en projekthanteringsprocess och ska inte ses som en 

systemutvecklingsmetod. D.v.s. Scrum är snarare ett ramverk där man kan utnyttja olika 

processer och tekniker. Scrum i sig är inte en process eller en teknik för att bygga produkter.  

Enligt Schwaber K & Beedle (2002) bestämmer teamet själva om hur produkten ska utvecklas 

och val av metod bestämts av det egna teamet.  

En empirisk process är enligt Schwaber K (2007) att man från tidigare erfarenheter guidar sig 

genom processen, man lär genom tiden och utifrån det anpassar man processen allt eftersom den 

fortskrider. Det innebär att Scrumteamet i varje Scrumprojekt bör värdera och reflektera sin 

arbetsätt, Inspect & Adapt . D.v.s. man drar lärdom av detta för att göra förbättringar i 

nästkommande sprint. ”Management and control is exercised through frequent inspection and 

adaptive response” (Schwaber K & Beedle, 2002). 

 

Syfte med Scrum kan sammanfattas i korthet: Effektivare mjukvaruutveckling! dvs. Scrum 

hjälper organisationen att bygga ett effektivt samarbete mellan kund och produkt beställare för 

att uppnå förbättringar i produktivitet, kvalitet, ledtid och kostnad för att nå ett gemensamt mål, 

där Scrum fokuserar på utvecklingen av den funktionalitet som är viktigast och tillför mest nytta 

för kunden just nu. För att spara timmar och pengar bör man enligt Software Consulting 

producera en minimal dokumentation. Med en minimal dokumentation avser Scrum att 
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lättanvänd dokumentation beskriver endast de delarna som är relevanta för projektet. Att 

kommunicera istället för att lägga fokus på dokumentation är ett effektivt sätt för teamet att 

snabbt diskutera igenom problem som uppstår (Schwaber K & Beedle M, 2002). 

 

I ett Scrumprojekt kan man ha flera team inblandade i samma projekt som arbetar med utvalda 

delar av systemet (Stober T & Hansmann U, 2009). Grundtanken är att varje Scrumteam i ett 

projekt inte är mer än nio personer. Enligt Cohn M (2012), författare av Agile Estimating och 

Planning är Scrum med Scrums (SoS) "important technique in scaling Scrum to large project 

teams. These meetings allow clusters of teams to discuss their work, focusing especially on areas 

of overlap and integration." Vilket betyder att SoS är en bra teknik för att skala ner stora Scrum 

projekt. Det är ett sätt att skapa dialog mellan olika Scrum team för att diskutera sitt arbete, med 

fokus framför allt på områden av överlappning och integration (Levison M, 2008). 

 

3.5 Scrums principer 

Vi kommer i detalj beskriva dessa principer i kapitel 3.7 

 
 Självorganiserade team: det vill säga att teamet bestämmer själva hur arbetet ska läggas 

upp och ingen formell ledare finns. 

 Team består som minst och mest av fem till nio deltagare  

 Krav prioriteras efter affärsnyttan: det är verksamheten som bestämmer vilka krav som 

ska behandlas och är viktigast att prioriteras. 

 Product Owner (PO) är del av teamet: Han eller hon är kundrepresentant, en tillgängligt 

och beslutsförande beställare. Denne förmedlar visionen kring features och funktioner till 

teamet samt gör kravprioriteringen utifrån verksamhetens behov.  Kontinuerlig 

prioritering av kravbilden tillhandahåller även av PO. 

 Teamet arbetar i samma geografiska plats (delar rum): vilket betyder att teamet har 

gemensam arbetsyta för att underlätta kommunikationen med varandra.  

 Efter varje avslutad sprint demonstrerar utvecklaren systemet för PO och visar vad som 

är gjort och vilka uppgifter som är klara. 

 

I Scrum finns det fem viktiga punkter i själva utvecklingsprocessen (se figur 1 nedan). Mer 

beskrivning om figur 1 hittas under kapitel 3.7. 

 Product backlog (Kravlista) 
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 Sprint backlog (Sprintlista) 

 Daily Scrum (Dagliga möten) 

 Sprint (Etapp) 

 Sprint release (leveransklart system(del) 

 
Figur 1 Scrum workflow (Softhouse, 2006) 

 

3.6 Teori i Scrum 
 
Scrum grundas enligt Sutherland J & Schwaber K (2001) på en empirisk processtyrningsteori. 

Den baseras från tidigare erfarenheter guidar sig genom processen, man lär genom tiden och 

utifrån det anpassar man processen allt eftersom den fortskrider. Båda pekar på tre pelare vid 

varje implementation av empirisk processtyrning. 

3.6.1 Transparens 

I Scrum har man en transparent arbetsprocess, vilket innebär att alla vet vad alla håller på med på 

grund av att teamet arbetar i samma rum. Sedan är det Daily Scrum meeting där alla har koll på 

vad som händer under en Sprint etc. För att uppnå transparens enligt Sutherland J & Schwaber K 

(2001) skall deltagarna t.ex. under processen använda ett gemensamt språk som i det här fallet är 

klartkriterium som måste delas mellan utvecklarna och Product Owner. 

3.6.2 Granskning 

Oönskade avvikelser kan lättare upptäckas om användare av Scrum kontinuerligt granskar Scrum 

artefakter (se kapitel 3.7.3 Scrum artefakter) men processen ska dock inte ske för ofta så det stör 

arbetet. De formella granskningarna i Scrum är enligt Sutherland J & Schwaber K (2001) Sprint 

planning, Sprint Review, Sprint Retrospective och Daily Scrum meeting (se kapitel 3.6.2Scrum 

ceremonier). 
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3.6.3 Anpassning 

Om en process avviker och produkten inte kan accepteras måste man justera processen så snabbt 

som möjligt för att minimera nyuppkommande avvikelser (Sutherland J & Schwaber K, 2001). 

 

3.7 Scrum regler (Ramverk) 
 
I Scrumguiden beskriver Sutherland J & Schwaber K (2001) att Scrums ramverk eller regelverk 

består av Scrumteam där inkluderas roller som Product Owner (PO), Scrum Master (SM) och 

utvecklareteam. Scrum artefakter som består av Product backlogg, Sprintbacklogg och Burn 

down charts. Till sist blir det Scrum ceremonier eller händelser som består av Sprint planning, 

Sprint Review, Sprint Retrospective och Daily Scrum meeting.  

3.7.1 Scrum roller 

Product Owner (PO)  

“The Product Owner is responsible for representing the interests of everyone with a stake in the 

project and its resulting system” (Schwaber K, 2004). 

 PO ansvarar att maximera värdet av produkten och utvecklingsteamets arbete. Denna 

representerar verksamheten och guidar utvecklingsteamet mot att utforma och producera rätt 

produkt. PO skall: 

 Ansvarar för hantering av Produkt backlogg 

 Ordna posterna i backloggen för att uppnå bäst mål och fullfölja uppgifter 

 Definiera tydligt och prioritera produktens funktionalitet utifrån marknadsvärde 

 Förkastar eller godkänner arbetsresultat. 

”Produktägaren kan själv utföra arbetet ovan eller låta utvecklingsteamet göra det, men 

produktägaren bär ansvaret”, påstår Sutherland J & Schwaber K (2001) 

 

Om den riktiga PO har problem att integrera med teamet på daglig basis kan en proxy – 

produktägare ersätta den riktiga POs roll. En proxy – produktägare fungerar då som domänexpert 

där han eller hon tillsammans med teamet gör åtaganden mot sprintmålen samt löser 

detaljfrågorna. Dock måste den faktiske POn prioritera produktbacklogen tillsammans med 

teamet (Fors T, 2008). 

 

Scrum Master (SM)  

“The Scrum Master is responsible for the success of Scrum” (Schwaber K, 2004). 

Rollen som Scrum Master kan jämföras med projektledaren inom de traditionella modellerna. 
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Scrum Master enligt Engwall E & Jacobsen B (2007) ansvarar för att säkerställa 

utvecklingsprocessen, dvs. Scrum teamet håller sig till Scrum teori (Sutherland & Schwaber K  , 

2001) 

SM skall: 

 Ansvarar för att behålla Scrum värderingar och praxis 

 Hålla dagliga möten med Scrum team och produktägare under en Sprint 

 Undanröja hinder 

 Säkra samarbete i teamet 

 Säkerställa teamet från yttre störningar och distraktioner 

 

Utvecklarteam 

“A team commits to achieving a Sprint goal. The team is accorded full authority to do whatever 

it decides is necessary to achieve the goal” (Schwaber K   2004). 

Utvecklarteam är ansvariga för att driva projektet framåt (Forslund J, 2009). 

Enligt Sutherland J & Schwaber K (2001) kännetecknas utvecklingsteam av följande: 

 Utvecklingsteam består normalt av 5-9 personer 

 Självorganiserande team. ”Ingen (inte ens Scrum Mästaren) talar om för 

utvecklingsteamet hur de ska omvandla produktbackloggen till inkrement av potentiellt 

releasbar funktionalitet”.  

 Tvärfunktionella kompetenser för att öka produktivitet 

 Inga rollfördelningar eller individuella titlar i ett team förutom utvecklare 

 Specialkompetens i enskilda team, medlemmar kan finnas men ansvaret lämnas till 

teamet som helhet, dvs. det innehåller inte delteam som inriktar sig mot särskilda 

domäner som t.ex. test eller krav analys.  

3.7.2 Scrum Ceremonier 

Scrumteam jobbar i iterationer (Sprintar) och längden på varje Sprint varierar mellan 2 till 4 

veckor. Det är teamet som bestämmer hur arbetet ska läggas upp.( Schwaber K, 2004). Dock är 

det lämpligt att hålla sig till en längd för att kunna jämföra resultat mellan sprintar säger 

Björkholm T & Brattberg H (2010). En Sprint består av Sprint planning, Daily Scrum meeting, 

Sprint Review och Sprint Retrospective för att utvärdera och förbättra arbetsprocessen. 
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Sprint planning 

I Sprintplaneringsmötet bestämmer hela Scrumteamet målet för Sprinten, bland annat skapas en 

Sprint backlog från posterna i Product backlog. Varje sprint är mellan 3 och 30 dagar lång. 

Sutherland J & Schwaber K (2001) pekar två delar frågor som ska besvaras: 

 ”Vad ska levereras i det inkrement som kommande Sprint ska resultera i”? 

 ”Hur ska arbetet som krävs för att åstadkomma inkrementet utföras”? 

 

Man måste se till produktbackloggen är klart inför sprintens planeringsmöte. D.v.s. PO kommer 

med en grovt tidsuppskattad och prioriterad produktbacklogg som presenteras för 

utvecklarteamet. Utvecklarna bestämmer under mötet hur mycket de åtar sig samt bestämmer 

vad de tror sig att klara av under sprinten. För att teamet skall kunna åstadkomma bra med 

tidsuppskattningar använder de just som heter ”Planering Poker”. Förutom SM och 

utvecklarteamet bör PO närvarande vid planering Poker för att vid behov kunna förtydliga sina 

krav. Alla ska välja ett kort som motsvarar den mängd tid som man tror att uppgiften tar. Kortet 

lägger man upp och nervänt på bordet, sedan vänder alla upp kortet samtidigt. Den som angett 

lägsta respektive högsta kortet får motivera sina val. Om alla anser att man har nått en bra 

uppskattning går man vidare och uppskattar nästa uppgift och när alla är överens är det dags att 

planera.  

 

Ett sprintplaneringsmöte tar normalt en timme per sprintvecka, dvs. om man har en Sprint som är 

fyra veckor är mötet fyra timmar (Björkholm T & Brattberg H, 2010). Syftet med 

sprintplaneringsmöte är att ges teamet tillräcklig information för att kunna arbeta ostört i några 

veckor, och att ge produktägare tillräckligt förtroende för att låta dem göra det. Det konkreta 

resultatet från sprintplaneringsmöten enligt Kniberg H (2007) är som följer: 

 Ett Sprint mål är en kort beskrivning av huvudfokus för sprinten. 

 En lista över teamets medlemmar. 

 En Sprintbacklogg (se kap 3.7.2 Scrum artefakter) 

 Ett definierat Sprint review datum 

 En fastställd tid och plats för dagliga Scrum möten. 

 

Daily Scrum meeting 

Sutherland J & Schwaber K (2001) beskriver Daily Scrum meeting (på Svenska heter det dagliga 

Scrummötet) är ett statusmöte med tidbegränsad tid till 15 minuter. Mötet hålls på samma plats 



Christilinda Göstasson  Teori 
Israa Fakih 
 

16 
 

för att minska komplexiteten och används för att bedöma process mot Sprintmålet. SM frågar 

varje person i gruppen och Sutherland J & Schwaber K (2001) pekar på tre viktiga frågor att 

besvara: 

 Vad har gjorts sedan förra mötet?  

 Vad ska jag åstadkomma till imorgon? 

 Vad hindrar mig?  

 

Sprint Review (Sprint demo) 

Sprint review hålls i slutet av sprinten där hela teamet deltar. Här presenteras och demonstreras 

vad man gjort under Sprinten, dvs. vad man åstadkommit. Mötet tidbegränsad till fyra timmar för 

en månadssprint (Sutherland J & Schwaber K, 2001). 

Demon är en naturlig följd av sprint som hålls informellt, vanligtvis med regler som förbjuder 

användningen av PowerPoint-bilder och tillåter högst två timmars förberedelse tid för mötet. 

Deltagare i sprintens demo inkluderar utvecklarteamet, PO, SM, ledning, kunder och utvecklare 

från andra projekt. Under sprint demon bedöms arbetsresultatet mot sprintens mål som bestäms 

under Sprintplaneringsmötet (Mountain Goat Software, 2012). I slutet av sprint demo diskutera 

man teamets potentiella förändringar, vad som positive och negativt samt på hur förbättringar 

kan göras (Schwaber K, 2004). 

 

Sprint Retrospective 

Återblicksmöte av Sprint eller Sprint Restropective är ett tillfälle för Scrumteamet att värdera 

och granska sin arbetsätt för att identifiera förbättringar till nästkommande Sprintplanering 

(Sutherland J & Schwaber K, 2001). 

Deltagarna i mötet är PO, SM och utvecklare. Vanligtvis visar SM sprint backloggen och med 

hjälp av teamet, sammanfattar man sprinten och de viktigaste händelserna. Varje person får en 

chans att tala utan att bli avbruten, vad de tyckte var bra, vad de tycker kunde har varit bättre, 

och vad de skulle vilja göra annorlunda nästa sprint (Kniberg H, 2007). 

3.7.3 Scrum Artefakter 

Scrums artefakter enligt Sutherland J och Schwaber K (2001) ”representerar arbete eller värde 

på olika sätt som ger transparens och möjliggör granskning och anpassning”. 
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Product backlog 

Product Backlog prioriteras av PO och innehåller produktspecifikationer av en prioriterad lista 

över önskade projektresultat/funktioner.  Listan enligt Sutherland J & Schwaber K (2001)  är 

källan till krav om förändringar som ska göras i produkten. Varje post i Product backloggen har 

beskrivande attribut för att utvecklarna ska förstå vad som ska göras, backloggen innehåller t.ex. 

beskrivning, ordning och estimat. Ordningen placeras efter att de viktigaste kraven skall ligga 

överst.  

 

Sprint backlog 

När man har slutfört Sprintplaneringsmötet är det dags att skapa en Sprintbacklog. Detta måste 

göras innan det första dagliga Scrum mötet. En sprintbacklogg är den kravlista, uppsättning av 

arbete eller en lista på funktionalitet från produkt backloggen som teamet tillsammans med 

produkt ägare sätter ihop inför varje sprint. Ifrån den listan väljer teamet det dagliga arbetet 

(Kniberg H, 2007). 

“Sprint Backlog consists the tasks that the Scrum Team has devised for a Sprint. These tasks are 

work to transform the selected Product Backlog into the Sprint goal”. (Sutherland J & Schwaber 

K, 2001) 

Utvecklingsgruppen under Sprint planeringsmöte bestämmer delarna av produkten i Backloggen 

som ska göras till nästkommande Sprint, detta estimeras i valfri tidsenhet. 

Skillnaden mellan produktbacklog och Sprintbacklog är att sprintbacklogens innehåll och 

prioritering fryses efter sprintplaneringsmötet och det får inte ändras under sprinten utan att både 

produkt ägare och utvecklare godkänt ändringen (Björkholm T & Brattberg H, 2010). 

 

Sprint task board 

Sprint task board visualiserar problem och status som innebär att man lättare komma överens om 

vad som ska göras härnäst. Sprint task board består av allt arbete som tagits in i sprinten, där 

visas sakerna som ingen påbörjat, det som jobbas på, testas och fjärde är saker som är klart 

(Björkholm T & Brattberg H, 2010). Figur nedan visar ett exempel hur en Sprint task board kan 

se ut. 
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Figur 2 Sprintbacklog (Kniberg H, 2007) 

 

Enligt Kniberg H (2007) är det viktigt att alla i teamet har en gemensam definition av "klart" 

som måste delas av utvecklarteamet och PO som accepterar arbetsresultatet. Alla ska veta vad 

som krävs för att en task ska ses som klar. T.ex. koden måste vara testad och dokumenterad.  

 

Burn down charts 

Burn down charts enligt Schwaber K (2004) fungerar som stöd för uppföljning av arbete i en 

Sprint. Det är ett visualiseringsverktyg för att följa Sprintens framgång som summerar det arbete 

som teamet tagit på sig för sprinten.  Team medlemmar ansvarar för att uppdatera 

tidsuppskattningarna under Sprinten. Diagram visar den planerade tiden mot verklig tid. 

Se exempel på en Burn down charts i figur 4 nedan. 

 
Figur 3 Burndown chart (Kniberg H. 2007) 

 
 Den 1:a augusti har teamet estimerat ca 70 st. story/funktions poäng kvar att göra.  
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 Den 16:e augusti finns cirka 15 story kvar att göra. Den streckade trend linjen visar att de 

är ungefär på rätt spår dvs. i denna takt kommer de att slutföra allt i slutet av sprint. 

(Kniberg H, 2007) 

 

3.8 Fördelar med att arbeta med Scrum 

Under den rubriken beskriver vi hur de andra Scrumanvändarna upplever fördelarna med Scrum 

i samband med användningen av metoden i verkligheten. Detta kan ge en bakgrundsinformation 

till andra organisationer som arbetar utefter Scrum. Insamlingen av denna information utfördes 

genom ett antal webbesök, bland annat Mountain Goat Softwareblogg, Safemind – rapport, pdf 

(2010) och litteratur. Scrumexperterna som har delat med sig av sina erfarenheter av tidigare 

Scrumprojekt kommer från olika kända IT-bolag som bland annat Citerus, Crips, Norska Ciber 

och Mountain Goat Software. 

 Tobias Fors - Scrum välmeriterad Scrumkonsult på Citerus. Tobias har arbetat med 

Scrum sedan 2003. 

 Tomas Björkholm T – Föreläsare i Scrum, och Scrumkonsult på Crips. Tomas har använt 

Scrum sedan 2004 

 Mike Cohns, grundare av Mountain Goat Software samt respondenter på Mikes blogg 

 Henrik Kniberg som är en Scrum - utbildare från Crips och författare av boken ”Scrum 

and XP from the Trenches”. 

Fördelarna med att arbeta med Scrum är enligt Tobias Fors snabbheten i kommunikationen 

mellan specialister från olika områden. Det ger kreativa lösningar när man arbeta i team. Man får 

det fantastiska lärandet från andra personer i teamet. Att arbeta i korta iterationer är enligt Tobias 

Fors ett snabbt sätt att få begripliga resultat eftersom man övar sig på att gå igenom alla steg från 

krav till klart. Detta ger möjlighet att justera båda produkten och processen fortlöpande.  

De andra fördelarna enligt Tomas Björkholm är att man har den kunskap man behöver i samma 

team, dvs. man blir oberoende av varandra och att man lär sig nya saker när man arbetar på det 

sättet. 

Björkholm T & Brattberg H (2007) i sin snabbguidebok ”Prioritera, Fokusera, Leverera” lyfter 

fram fördelen med Scrum som en minimal metod med tydliga aktörer. Scrum gör det tydligt vem 

som prioriterar och bestämmer vad som ska göras (kallas Product Owner, se kapitel 3.7.1). Samt 

vilka som estimerar och bestämmer hur det ska göras (Utvecklingsteamet, se kapitel 3.7.1).  

Även Sprint review och Sprint Restropective enligt Björkholm T & Brattberg H (2010)  hjälper 

Scrumteamet att uppnå förbättringar i nästkommande Sprint. 
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3.9 Problem i samband med användningen av metoden Scrum 
 

Under den här rubriken presenteras de orsaker och eventuella effekter av problemen som nämns i 

inledningen 1.2 Upplevda problem med Scrum. 

3.9.1 Problem 1  Bristfällig Dokumentation  

 De orsakerna som kan leda till bristfälliga dokumentationer i ett Scrumprojekt är bland 

annat de korta och snabba utvecklingsfaserna som ställer tuffa krav på utvecklarna. Detta 

leder till att teamet föredrar att göra direkt kommunikation och berätta vad som gäller 

istället för att hänvisa till ett dokument (Bergander M & Dubén J, 2009). De andra 

effekterna av de minimaliska dokumenten är att det kan uppstå osäkerhet om vad som ska 

levereras och testas samt att det blir svårare att förvalta systemet. 

 Agile manifesten. ”Fungerade programvara framför omfattande dokumentation” har 

blivit misstolkat av många som föredrar att skriva lite dokumentation och istället lägger 

fokusen på den tekniska delen. Effekten av detta blir att dokumentation av systemet lider 

(se kapitel 3.3).  

3.9.2 Problem 2  Sämre effektivitet i arbetsprocessen 
 

 Vid sprint planeringsmöten kan det vara svårt att få deltagarna att prioritera och 

tidsestimera i och med att alla ser olika svårigheter i olika uppgifter. Detta ger en sämre 

effektivitet i arbetsprocessen, eftersom det kan dra ut på tiden innan man kan påbörja 

sprinten. Resultatet blir en försenad leverans av produkten (Larson P, 2009). 

 En komplex produkt kan även orsaka så att det blir svårt att hinna med alla tester under 

en sprint som vanligen är 2 – 4 veckor lång. Det leder till en liknande effekt som på 

föregående punkt (Larson P, 2009).  

 Scrum innehåller för många möten på kort tid, samt att de flesta mötena drar ut på tiden 

på grund av att många diskuterar andra saker som inte tillhör mötena. Detta leder till 

sämre effektivitet i arbetsprocessen eftersom det förkortar arbetstiderna för att utföra 

arbetsuppgifterna. (Björkholm T & Brattberg H, 2010) (Kniberg H, 2009). 

 Ett litet team medför en stor arbetsbelastning som effekt, eftersom det är svårt att få med 

alla kunskaper hos en liten grupp av människor (Björkholm T & Brattberg H, 2010). 

 Avsaknad kompetens hos Scrum Master och/eller produktägare kan ha orsakat sämre 

effektivitet i arbetsprocessen, t.ex. arbetsuppgifter blir otydliga för teamet så det uppstår 

konflikter om vad och hur teamet ska utföra uppgifterna.(saknas stöd för utvecklarteam). 
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Effekten av detta är att teamet utvecklar ett system som inte uppfyller kundens önskemål. 

(Mountain Goat Software, 2012). 

 Olika klarkriterium som inte klar definieras under en sprint. Detta medför effekter som 

att teamet får en sämre effektivitet i arbetsprocessen som riskerar att de levererar icke 

färdigt system och eller leverera ett system som kunden inte har önskat sig. (Mountain 

Goat Software, 2012). 

 Frånvarande PO kan minska effektivitet i arbetsprocessen eftersom det vid oklarhet av 

kraven kan utvecklarna inte fråga PO direkt. Detta kan även riskera att teamet misstolkar 

kraven och producerar fel arbetsuppgifter (Cohn M, 2012). 

3.9.3 Problem 3  Sämre effektivitet i arbetsprocessen på stora projekt 
 

 Stora projekt kräver att flera Scrumteam arbetar parallellt på samma projekt samtidigt. 

Det gör att projektet skalas och varje avskalad del av projektet blir ett delprojekt och har 

sin egen komplexitet som kräver sin egen lösning till exempel över utformning av en mer 

detaljerad produktinformation och teknisk arkitektur så att arbetet kan fördelas mellan de 

olika Scrumteamet. Beroende på om teamen befinner sig i samma byggnad eller är 

geografiskt utspridda krävs det en utarbetad plan över hanteringen av kommunikation och 

hur möten skall ske mellan teamen. Risken kan bli att det kräver större arbetsinsatser än 

ett Scrumteam klarar av att hantera, som effekt kan det resultera till att projektet 

misslyckas (Schwaber K, 2004). 

 I stora Scrum projekt kan teamets medlemmar befinna sig på olika geografiska avstånd 

som gör det svårt att kommunicera mellan varandra. Då man måste använda sig av olika 

metoder för att ta kontakt med varandra t.ex. telefon, e-mejl etc. I detta fall kan det leda 

till en större risk för missuppfattning av information och medger felaktigt arbetsuppgifter 

som effekt (Kerzner H, 2009). 

3.9.4 Problem 4 – Bristande stöd för utvärdering 

 Stöd för utvärdering innebär att under återblicksmötet (Sprint retrospective) tittar teamet 

tillbaka på arbetet, försöker förstå vad som hänt, och beslutar om justeringar framåt, så att 

det bli mer effektivitet i nästa sprint. Att hoppa över detta möte leder till brist på 

förbättringar i arbetsprocessen inför nästa Sprint (Fors T, 2009). Vid brister av 

förbättringar medför att teamet inte utvecklar sig och risken att falla tillbaka till samma 

misstag är stort. 
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4 Scrum i praktiken 
Här sammanställer och kartlägga vi resultatet från våra genomförda intervjuer. 

4.1 Scrum enligt Scrum principer 

I detta kapitel kartlägger de intervjusvar som vi fått fram samt vår resultatanalys utifrån vår 

empiriska data. Genom intervjusvaren undersöker vi om samtliga fallföretag jobbar enligt Scrum 

och uppfyller Scrum principer (se rubrik 3.5 Scrum principer). En överblick av resultatet 

presenteras även i tabellform för att sammanfatta analysresultat. 

4.1.1 Självorganiserade team. 
 
Headlight 

Det som är bra med Scrum enligt respondenten från Headlight H-1 (SM) var att Scrum är mer 

lättviktigt och sätter inte upp lika många regler tillskillnad från Vattenfallsmodell och RUP. Den 

stora skillnaden är att man har team som är självstyrda. Att det är en iterativ process också som 

bygger på små delleveranser. Headlight har självorganiserade team, dvs. teamet planerar själva 

sitt arbete som görs vid varje Sprintplaneringsmöte. En planning poker används av teamet för att 

enas om hur lång tid en uppgift kommer att ta. I och med att Headlight är ett konsultföretag 

innebär det att de måste göra en grov tidsplanering över hela projektet innan de börjar arbeta 

vilket ansågs som ett glapp. ”Det är svårt att uppskatta hur mycket tid, Jag tänker alltid på 

timmar, men enligt Scrum ska det vara ideala dagar. Man tänker omedvetet på timmar” säger 

respondent H-1(SM), men det löser de men planning poker. 

 

Sogeti 

Sogeti har ett självorganiserat team, dvs. teamet planerar själv sitt arbete som görs vid varje 

Sprintplaneringsmöte. Enligt respondent S-3 estimerar alla olika och det är svårt att uppskatta 

tiden. Men de drar ett medel värde genom att spela planning poker. Respondent S-2 ansåg att det 

är svårt att förutse hur mycket man klarar av att leverera i projektet, men efter ett antal sprinter 

vet de hur många poäng som kan levereras. 

”När det kommer ett nytt Scrumprojekt och man får nytt folk… är det svårt att veta vad de nya 

människorna kan klara av… samt jag tycker det är svårt att uppskatta tiden hur mycket man kan 

hinna klart med arbetet, men efter flera sprintar börjar man uppskatta tiden bättre” berättade 

respondent  

S-2 
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Trafikverket ICT 

Trafikverket ICT har självorganiserade team, dvs. teamet planerar själva sitt arbete som görs vid 

varje Sprintplaneringsmöte. Vid ett sprintplaneringsmöte stötte de på ett problem när de inte fick 

tillräckligt med information över uppgifterna, vilket försvårar bedömning av arbetets storlek ”I 

början av projektet brukar det ta lite längre tid” säger respondent T-2. 

En planning poker används av teamet för att uppskatta om hur lång tid en uppgift kommer att ta. 

Om en väljer en hög siffra måste denna förklara varför och vice versa., men de drar alltid ett 

medelvärde.  

4.1.2 Krav prioriteras efter affärsnyttan 

 
Headlight 

PO prioriterar krav i backloggen och vid Sprintplaneringsmöte prioriterar arbetet inför sprinten 

tillsammans av teamet som utveckla produkter och PO som beställer produkten, men Headlights 

PO sitter i Göteborg och därför har de en proxy – produktägare (se kapitel 3.7.1) anställd för att 

ersätta den riktiga PO rollen.  

 

Sogeti 

PO prioriterar alltid krav i backloggen och vid Sprintplaneringsmöte deltar SM, PO och 

utvecklaren. Sogetis PO är anställd på Trafikstyrelsen i Borlänge och är alltid tillgängligt på plats 

vid behov. Arbetet inför sprinten prioriteras tillsammans av teamet som utvecklar produkter och  

PO som beställer produkten. 

 

Trafikverket ICT 

PO prioriterar krav i backloggen och vid Sprintplaneringsmöte prioriterar arbetet inför sprinten 

tillsammans av teamet som utvecklar produkter och PO som beställer produkten. ”Jag är kund 

representant och prioriterar för verksamhetens önskemål och hur vi ska gå vidare” säger 

respondent T-6 PO på Trafikverket ICT. I den verksamhet som Trafikverket ICT har är det 

verksamheten som ska gå först, i vilken inriktning systemet ska utvecklas. Scrum teamet kan 

komma med tekniska förslag för ändringar, som inte har något med verksamhetens krav att göra. 

Men i grunden är det alltid verksamheten som styr. Dels lyssnar PO mycket på verksamhets 

representanter sen har PO en referensgrupp som är också med som tycker till vad som är viktigt. 

Det handlar mycket att lyssna på kunder/verksamheten berättade produktägaren T-6 PO. 
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4.1.3 Product Owner (produktägaren) del av teamet. 

 

Headlight 

PO är del av teamet, Headlight har en PO som befinner sig i Göteborg men en proxy – 

produktägare finns i teamet för att ersätta den riktiga PO. Det problem som Headlight stött på är 

att få tillgång till en engagerad PO ser H-1(SM), detta ser de som en utmaning.  

 

Sogeti 

Transportstyrelsen är Sogetis kund och betrakta deras PO som är en del av teamet. Oftast deltar 

PO vid alla Scrum ceremonier (se kapitel 3.7.2) men ibland händer att PO är frånvaro. ”Det är 

svårt att få kunden involverad, de har mycket att göra” sade respondent S-3. 

 

Trafikverket ICT 

Trafikverket ICT driver ett utvecklingsprojekt som övergår nu till ett förvaltningsprojekt. PO 

tillhör samma organisation och befinner sig i samma lokal. Problem som de har haft var vid byte 

av produktägaren, den nya PO kan inte lika mycket om arbetet som deras tidigare PO. ”Jag är 

inte hundra på om att jag måste vara med alltid, jag måste vara med på planeringen på något 

sätt men just på själva sprintplanering är jag inte säker på” sa PO T-6. PO tar ett möte med SM 

och göra en för planering en dag innan om han/hon skulle vara borta från en sprintplanering samt 

är PO alltid tillgängligt för frågor. 

4.1.4 Product Owner (produktägaren) gör kravprioriteringen 
 

Headlight 

Headlight har anställt en ”stand in” person som tar över det riktiga PO -s rollen. Proxy – 

produktägare (se kapitel 3.7.1) kommer överens med PO som befinner sig i Göteborg för att 

prioritera kraven. 

Sogeti 

PO för projektet i Sogeti är anställd hos Transportstyrelsen. Backlogen prioriteras av PO och 

Sprintbackloggen prioriteras PO tillsammans med utvecklarteamet.  

 

Trafikverket ICT 

PO gör alla kravprioriteringar efter verksamhetens nytta. Scrum teamet kan komma med tekniska 

förslag för ändringar, som inte har något med verksamhetens krav att göra. Men i grunden är det 

alltid verksamheten som styr. Dels lyssnar PO mycket på verksamhets representanter sen har PO 
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en referensgrupp som är också med och tycker till. Det handlar mycket att lyssna på 

kunder/verksamheten 

4.1.5 Teamet arbetar i samma geografiska plats (delar rum) 
 

Headlight 

Utvecklarteamet delar arbetsrum, det är ett landskapskontor där alla sitter i samma rum. Sprint 

task board ligger central och är synliga för alla. ”Vi har bra arbetsmiljö” säger H-1(SM). 

 

Sogeti 

Arbetslokalen hos Sogeti och Headlight är ett öppet kontorslandskap där alla sitter på samma 

ställe, och placeringen av Sprint task board som är i mitten av den stora väggen och är synliga 

för alla teamets medlemmar 

 

Trafikverket ICT 

Trafikverket ICT har någorlunda arbetsplats för utvecklarna. Arbetslokalen stödjer inte att 

teamet ska kunna sitta tillsammans i ett rum så alla sitter i varsitt rum och även om de inte 

arbetar på samma plats tycker de samtliga på Trafikverket ICT att det inte påverkar deras 

arbetsprocess negativt. Respondent T-2 belyste ” Vi sitter i varsitt rum... … och det ganska skönt 

att sitta ensam och jobba ifred”. Medan den andra respondenten från samma organisation önskar 

sig att de skall kunna sitta tillsamman i ett rum för att effektivisera arbetsprocessen. Hos 

Trafikverket ICT finns Sprint task board i ett utav utvecklarnas rum och är inte synliga för resten 

av teamet 

4.1.6 Utvecklaren demonstrerar systemet för Product Owner (produktägaren) 
 

Headlight 

Under en sprint demo visas utvecklarna de arbetsuppgifterna som är klara till PO. PO -n deltar 

inte demo på plats på grund av han sitter i Göteborg. Respondenten H-1 (SM) berättar att ”PO är 

inte med men då sätter vi upp en länk eller skickar det till dem”. 

 

Sogeti 

Efter varje avslutat sprint görs demo av utvecklarna. PO, SM och andra intressantare deltar i 

mötet.  Respondent S-3 sa ” Det är bra sätt att visa vad man gjorde. Om kunden behöver göra 

ändringar då kan de komma överens i en öppen dialog om vilka funktioner som ska prioriteras 
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med produkt ägaren”. Det har hänt att den flyttades på grund av sjuk personal samt helgdagar 

berättar respondenten S-1 (SM)  

 

Trafikverket ICT 

Varje avslutat sprint görs en Sprint demo där PO, SM och andra intressenter runt omkring 

Sverige deltar. Respondent T-3 i säger att ”Det är bara tekniken som ibland inte funkar”. Ett 

problem som nämns av respondent S-4 är att det kräver mycket förberedelse inför demo.”… Det 

suger lite tid vid planerings demo, det tar mycket energi. Man skall kunna sänka ambitionsnivå, 

man vill så mycket men man samtidigt vi vill ha så snyggt demo som möjligt” säger respondent 

T-4. SM börjar alltid sen utvecklarna som visar demo. Om nu under demo vill PO/ slutanvändare 

ändra någonting så antecknar SM och ta upp det vid nästa Sprint planering. Det har aldrig hänt 

att PO vill ändra arbetet eftersom PO vet vad det handlar om och teamet vet vad de håller på 

med. ”Sprint demo och Sprint planering så pass stora så jag brukar vara helt slut efter varje 

Sprint Demo” säger SM (T-1(SM).  

 

Tabell 2 överblick över Scrum principer 

Tabellen nedan visar en översikt av resultat enligt empirin ovan. 

Scrum principer Headlight Sogeti Trafikverket ICT 

Självorganiserat team. 
D.v.s. teamet planerar 
själva sitt arbete 

 
  

 
  

 
  

Krav prioriteras efter 
affärsnyttan 

 
  

 
  

 
  

Product Owner 
(produkt ägaren) del 
av teamet  

 
  

 
  

 
  

Product Owner 
(produkt ägaren) gör  
kravprioriteringen 

 
  

 
  

 
  

Teamet arbetar i 
samma plats (delar 
rum) 

 
  

 
  

X 

Utvecklaren 
demonstrerar systemet 
för Product Owner 
(produkt ägaren) 

 
  

 
  

 
  

 Tabell 2 Överblick över Scrum principer  
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4.2 Scrum enligt Scrum regler 

Här presenterar, analysera och kartlägger vi resultat från intervjusvaren. 

I Scrumguiden beskriver Sutherland J &  Schwaber K (2001) att Scrums ramverk eller regelverk 

består av Scrumteam där inkluderas Roller som Product Owner(PO), Scrum Master(SM) och 

Utvecklareteam. Scrum artefakter består av Product backlogg, Sprintbacklogg och Burn down 

charts. Till sist blir det Scrum ceremonier eller händelser som består av Sprint planning, Daily 

Scrum meeting, Sprint Review (Demo) och Sprint Retrospective. 

4.2.1 Scrum artefakter 

Scrums artefakter enligt Sutherland J & Schwaber K (2001) ”representerar arbete eller värde på 

olika sätt som ger transparens och möjliggör granskning och anpassning”. Scrum artefakter 

består av Product backlog, Sprint backlog, Sprint task board och Burn down chart. 

 

Headlight 

Scrum artefakter identifierat hos Headlight. PO prioriterar kraven i Product backlog och 

utvecklarteamet tillsammans med PO prioriterar Sprint backlog. Burn down charts används för 

att kontrollera arbetsstatus. Sprint task - board ligger i utvecklarteamets rum och är synlig för 

alla. 

 

Sogeti 

Som tidigare beskrivning har även Sogeti en PO som prioriterar kraven. Under Sprint 

planeringsmöte prioriterar de uppgifterna som ska göras tillsammans med Produktägaren. ”Vi 

använder oss en burn down chart som visualiserar hur mycket vi arbetar och hur mycket arbete 

är kvar” Säger respondent S-2. En stor Sprint task board ligger central och är synlig för alla i 

teamet samt ett stort utrymme framför tavlan där de brukar utföra deras ”stand upp” möte (Daily 

meeting). 

 

Trafikverket ICT 

Product backlogg prioriteras av PO och uppgifter i varje Sprint planeras och prioriteras 

tillsammans av utvecklarteamet och PO. Planing poker används för att estimera tiden för 

uppgifterna. Men ett problem som teamet stöter på är när de inte fick tillräckligt med information 

för att kunna bedöma hur stort jobbet är. I början av projektet brukar det ta lite längre tid för att 

estimera bättre (Respondent T-2). Sprint uppgifter och Burn down chart dokumenteras på en 
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Sprint task board, borden finns i en av utvecklarens rum och inte alltid synlig för de övriga i 

teamet för att alla sitter i varsitt rum. 

4.2.2 Scrum ceremonier 

En Sprint består av Sprint planning, Daily Scrum meeting, Sprint Review och Sprint 

Retrospective för att utvärdera och förbättra arbetsprocessen. 

 

Headlight 

De utför dessa ceremonier men respondent H-1 som är Scrum master påpekar att det är svårt att 

motivera alla för att komma till de dagliga mötena. PO kan inte delta direkt vid varje Sprint 

demo, då en länk skickas till PO istället. 

 

Sogeti 

Vid Sprint planering deltar PO och tillsammans med utvecklarna prioriterar de Sprintbacklog. En 

planering poker används för att estimera arbetet. Lite samma som sprint planering, ibland händer 

det att de diskuterar något annat ”det är bra att SM ska säga till att man håller sig till de 

frågorna i dagliga möten samt hålla tiden som är 15 minuter”. Säger respondent S-3. Vid Sprint 

demo deltar PO, SM, utvecklare och ibland andra intressantare också. Samtliga tycker att det är 

roligt att få visa vad de gjorde. Samtliga i teamet tycker att det är viktigt med Sprint 

Restropective. Där de får visa vad man kan göra bättre till nästa gång, ”… men det är svårt att 

vara själv kritisk och tänka på vad man kan göra bättre ibland” sa respondent S-3. 

 

Trafikverket ICT 

Daily mötena görs i ett rum där alla team kan samla och sitta tillsammans. Inte alla gånger PO 

deltar i de dagliga mötena. SM kör inte de vanliga frågorna enligt Scrum, men teamet har 

tendens att prata lösning inriktande problem. Varje avslutat sprint görs en Sprint demo där PO, 

SM och andra intressenter deltar. Tekniken krånglar ibland och risken att dra iväg på saken som 

inte tillhör demo uppstår eftersom demon blir mer som ett forum för andra deltagare 

(Respondent T-4). 

Återblicksmöte eller sprint retrospective som det också heter är ett möte där man diskuterar och 

granskar sina arbetssätt för att identifiera förbättringar till nästkommande sprintplanering. Hos 

Trafikverket ICT berättade respondent T-4 att om man fick välja bort ett möte så ska man plocka 

bort retrospective mötet. Andra respondenten påpekar också ” Att man säger samma sak varje 

gång. Sådana diskussioner tar man redan upp under sprintens gång eller i de dagliga mötena”. 
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Respondenten från Trafikverket ICT T-1 som har rollen som SM har tendens att glömma bort 

Sprint Retrospective möten, men den görs vid senare tillfälle. 

4.2.3 Roller 

Ett Scrumteam består av PO som är produktbeställare och kravställare, SM som coacha 

utvecklarteamet och utvecklarteam som utveckla produkten. Enligt Sutherland J & Schwaber K 

(2001) ansvarar PO för att maximera värdet av produkten och utveckling av teamets arbete. 

Utvecklarteam är enligt Jesper Forslund (Kaizen H, 2009) ansvariga för att driva projektet 

framåt. 

 

Headlight 

De roller som Headlight har är Scrum master, utvecklare som består av lead developer, testare 

och testledare. Lead developer är rollen i utvecklingsprojekt som tar ansvar för den tekniska 

helheten. Rollen har länge funnits informellt. H-1 (SM) sa följande om sin roll ”jag som Scrum 

master är bara en ”facilitator” handledare”. 

 

Sogeti 

I Sogeti har de rollerna SM, PO, utvecklare där finns även testare. S-1 (SM) beskriv sin roll som 

följande ” Mitt huvudansvar är att leda teamet och undanröja de hinder som de upplever i 

arbetet. Mitt ansvar är också att ha kontinuerlig kontakt med kunden så att denne får det den vill 

ha. ”Utvecklare som utvecklar och förvaltar systemet samt testare som testar funktionerna. 

 

Trafikverket ICT 

SM finns och ansvarar så att teamet kan jobba utan hinder. ”Jag ska vara teamets ansikte utåt, 

kalla ihop till möten, hålla kontakten med PO. Helt enkelt "undanröja hinder" för 

att de ska kunna göra det de är bäst på - bygga system”. Säger SM T-1(SM) på Trafikverket ICT  

PO tillhör samma organisation och finns tillgängligt i samma lokal. Utvecklarteamet består av 

fem personer, en av de är testare. PO-6 i Trafikverket ICT tycker att testar rollen inte är klar 

definierad i Scrumteamet, det kan bero på att testaren inte närvarar alltid under möten. 

Tabellen 3 nedan sammanfattar och visualiserar om samtliga fallföretag uppfyller Scrum regler, 

artefakter, processer och rollerna i Scrum som borde finnas. Alla våra fallföretag uppfyller 

Scrum regler och jobbar enligt Scrum ramverk (se rubrik 3.7 Scrum regler ramverk).  
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Tabell 3 överblick enligt Scrum regler 

Tabellen nedan visar resultatet av Scrum regler enligt empirin ovan 

 

 

Utför de Scrum enligt Scrum principer och regler? 

Studien har pekat på att samtliga fallföretag har jobbat i grunden enligt Scrum och uppfyller 

Scrum principer och regler. Schwaber K & Beedle M (2002) tog fram Scrum principer och 

regler, men hur Scrumanvändaren praktiserar metoden är upp till varje team. Varje fallföretag 

tillämpar Scrum på olika sätt. Som t.ex. hos Trafikverket ICT brukar inte PO köra de frågorna 

som i det riktiga Scrum, men de har en tendens att prata om lösningsinriktande problem under 

sina dagliga möten. Detta tycker vi är bra, möten skall inte som en lägesrapport för teamet, utan 

att det ska vara som en informationsspridning till alla. Eftersom projektet har pågått så pass 

länge så ska inte SM behöva upprepa samma frågor dagligen, teamet bör känner igen de frågorna 

Scrum regler Headlight Sogeti Trafikverket ICT 

Artefakter    

Har Product Backlog       

Har Sprint Backlogg       

Har Burn down chart       

Processer/Ceremonier    

Utför Sprint planering 

möte 
      

Utför Daily 
Scrum/dagliga ”stand 
up” möte 

      

Utför Sprint 

Review/Sprint demo 
      

Utför Sprint 

retrospective 
      

Roller    

Har en Scrum Master       

Har en Product Owner       

Har ett Utvecklarteam       

Tabell 3 Överblick över Scrum regler 
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och mötet flyter som del av rutinen. Kommunikationen underlättas av de praktiska faktorerna 

som möbleringen. En närhet mellan utvecklingsteam och kunden eller PO framhävas i agila 

metoder, helst ska alla sitta i samma rum. Sutherland J & Schwaber K (2001) rekommenderar att 

teamet sitter och arbetar i samma rum för att uppnå transparens, men att ha en lokal som inte är 

anpassat för teamet att sitta tillsammans är inget som teamet kan åtgärda.  

Sprint demo verkar som ett roligt moment för de samtliga. Enligt Cohn M (2012) från Mountain 

Goat Software är en sprint demo en naturlig följd av sprint och den ska hålls informellt, 

vanligtvis med regler som förbjuder användningen av PowerPoint-bilder och tillåter högst två 

timmars förberedelsetid för mötet. Vi tolkar Cohns påstående som att demon är inte ett tillfälle 

för att få beröm utan ett tillfälle för att visa framgången med arbetet. Därför bör teamet inte lägga 

upp så mycket energi och tid inför demon. Dock tycker vi att en klapp på axlar skulle visa 

uppskattning på teamets ansträngning. Sammanfattningsvis skulle vi säga att samtliga fallföretag 

utför Scrum enligt Scrum principer och regler. Hur de lägga upp arbete är mer eller mindre upp 

till varje verksamhet. Scrum i sig talar inte om hur teamet ska arbeta, Scrum är snarare som en 

arbetsram och inte som ett låst metod, utan metod i sig stimulerar kontinuerliga förbättringar av 

arbetssättet.  

 

4.3 Teori i Scrum 
 
Här presenterar vi respondenternas svar och utifrån de gör vi en granskning om våra samtliga 

fallföretag utför Scrum enligt ”teori i Scrum” (se kapitel 3.6 Teori i Scrum) de tre delarna är 

Transparens, Granskning och Anpassning. 

4.3.1 Transparens 

Enligt Sutherland J & Schwaber K (2001) har Scrum en transparent arbetsprocess. Dels innebär 

detta att alla i teamet är insatt i varandras arbetsuppgifter och ser vilka prioriteringar som görs. 

Sedan är det Daily Scrum meeting där alla har koll på vad som händer under en Sprint etc. För 

att uppnå transparens enligt Sutherland J & Schwaber K (2001) skall deltagarna t.ex. under 

processen använda ett gemensamt språk som i det här fallet är klartkriterium som måste delas 

mellan utvecklarna och Product Owner.  

 

Headlight 

Det som är bra med Scrum enligt respondenten från Headlight H-1 (SM) var att Scrum är mer 

lättviktigt och sätter inte upp många regler tillskillnad från Vattenfalls modell även RUP. Den 

stora skillnaden är att man har team som är självstyrda. Headlight har ett kontorslandskap och 
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alla utvecklare sitter i samma rum och är insatta i varandras jobb. Sprint task board finns i mitten 

av teamets rum och är synlig för samtliga så alla har koll på arbetsstatusen av projektet.  

Daily meeting utförs dagligen men ett problem är att hålla de korta. De drar över tiden ibland på 

grund av andra diskussioner som inte tillhör mötet alls. Sedan är det svårt att motivera alla att 

komma till mötet säger H-1 (SM). 

 

Sogeti 

Arbetslokalen hos Sogeti är ett stort öppet kontorslandskap där alla sitter på samma ställe. På en 

intervjufråga ” Hur pass insatta är ni i andras arbetsuppgifter”? samtliga svarade att de har bra 

koll på vad andras gör Sprint task board som är i mitten av den stora väggen och är synliga för 

alla teamets medlemmar. På Daily mötena deltar de samtliga berättar varandras arbetsstatus i tur 

och ordning.  

 

Trafikverket ICT 

Trafikverket ICT har de någorlunda arbetsplats för utvecklarna. Arbetslokalen stödjer inte att 

teamet ska kunna sitta tillsammans i ett rum det medför att alla sitter i eget rum, men det 

påverkar inte deras arbetsprocess negativt. Respondent T-2 belyste ” Vi sitter i varsitt rum... … 

och det ganska skönt att sitta ensam och jobba ifred”. Medan den andra respondenten från 

samma organisation önskar att de skall kunna sitta tillsamman i ett rum för att effektivisera 

arbetsprocessen. Hos Trafikverket ICT finns Sprint task board hos ett utav utvecklarnas rum och 

är inte synliga för resten av teamet. Att vara transparent i sin arbetsprocess skall enligt Scrum 

skaparna Sutherland J & Schwaber K (2001) att teamet är insatta och har koll i varandras 

arbetsuppgifter. Daily meeting görs på ett annat rum där alla kan sitta tillsammans. 

 

Transparens, eller inte? 

Enligt empirin ovan har vi nu kunnat identifiera om metoden Scrum gav en positiv effekt på den 

sociala biten och känslan av gemenskap samt ett gemensamt ansvar för projektet hos samtliga 

fallföretag. Många har jobbat ihop så pass länge det gjorde att de inte stöter på problem när det 

gäller kommunikation med varandra. Alla verkar trivas att arbeta med varandra i och med att det 

flesta ar gått på samma skola och program. Scrum har öppnat möjligheter för att få en öppen 

dialog med kunden genom alla Scrum ceremonier (se kapitel 3.7.2). 

Sprint task board är en visuell styrning av Sprintbacklogg. Den ska sättas centralt så att den blir 

extremt synlig och extremt lättillgänglig för alla i teamet. Hos Trafikverket ICT föredrar teamet 

att arbeta isolerade i varsitt rum, samtidigt som deras Sprint task board som visualiserar problem 
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och status finns tillgängligt endast på ett ställe, detta tycker vi kan medge svårigheter att 

kontrollera och eller att se uppdateringar av arbetsstatus. Även om de inte ser det som ett 

problem, kan det betraktas som en fallgrop i Scrum, ett utryck som ”Ser inte, hör inte” (saknas 

direkt inblick) passar just det här fenomenet. Enligt Sutherland J & Schwaber K (2001) måste 

arbetsprocessen vara synlig för teamet, eftersom backloggen dikterar vanligtvis vad som behöver 

göras etc. Varje gång den uppdateras och förändras måste det synas för teamet, därför är det 

viktigt att Sprint task board sitter centralt så att alla har koll. Till skillnad från Sogeti och 

Headlight som har ett kontorslandskap där alla sitter på ett samma ställe och en Sprint task board 

som sitter i mitten och är synlig för alla. 

Sutherland J & Schwaber K (2001) beskriver Daily Scrum meeting (på Svenska heter det dagliga 

Scrum mötet) som ett statusmöte med tidbegränsad tid till 15 minuter. De dagliga mötena 

främjar möjligheter för teamet att uppdatera varandras arbetsuppgifter. Men när vi ställde en 

följdfråga om ”vad händer om en utav teamets medlemmar blir sjuk eller borta under en längre 

period, hur löser ni hans del av arbetet?” respondenten från Trafikverket ICT T-2 sade att det 

blir nog svårt att ta över andras arbete eftersom det är svårt att veta hur långt han/hon har gjort 

sitt jobb.  

Här undrar vi vad händer med de dagliga mötena där alla brukar informera teamet om sin 

arbetsstatus? Vad händer med kommunikationen inom teamet?  Vi har en känsla av att teamet 

inte arbetar fullständigt transparent med varandra. 

För att inte skapa ineffektiva Daily Scrums tycker vi att Scrum Mastern måste kunna se till att 

det dagliga mötet blir en tidpunkt för teamet att identifiera problem och öka produktiviteten, 

därför är en stark Scrum Master viktig för att kunna effektivisera Scrum process. 

Sammanfattningsvis skulle vi säga att samtliga fallföretag är mer eller mindre transparanta när 

det gäller varandras arbetsuppgifter. Det enda problem som vi kunde påpeka är att lokalen hos  

 

Trafikverket ICT inte är anpassad för teamet att sitta tillsammans. Precis som respondenten T-1 

(SM) sade ”Lokalen inte anpassad för att vi ska sitta tillsammans. Jag skulle vilja ha att teamet 

skulle kunna sitta tillsammans. Men det fungerar att jobba som idag” Svaret tolkar vi som att så 

länge det fungerar för teamet att arbeta på det viset så är det okej. Dock kan detta försämra 

effektiviteten i arbetsprocessen i och med att det kan ta tid att kontakta andra då man inte 

befinner sig i samma rum. Fördelarna att man sitta i varsitt rum är att teamet slipper 

kommunicera med varandra hela tiden, istället kan de jobba fokuserat på sina arbetsuppgifter. Att 
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sitta tillsammans på samma plats ökar sannolikheten att teamet snabbt kan reda ut konflikter eller 

problem med arbetet.  

4.3.2 Granskning 

Oönskade avvikelser kan lättare upptäckas om användare av Scrum kontinuerligt granskar Scrum 

artefakter (se kapitel 3.7.3 Scrum artefakter) men processen ska dock inte ske för ofta så det stör 

arbetet. De formella granskningarna i Scrum är enligt Sutherland J & Schwaber K (2001) Sprint 

planning, Sprint Review, Sprint Retrospective och Daily Scrum meeting (se kapitel 3.7.2 Scrum 

ceremonier). Här presenterar vi empirin enligt intervjusvaren.  

 

Headlight 

Daily meeting utförs dagligen men ett problem är att hålla de kort. De drar över tiden ibland på 

grund av uppkommande andra diskussioner som inte tillhör mötet alls. Sedan är det svårt att 

motivera alla att komma på mötet säger HM-1 (SM). Ett problem som Headlight har vid varje 

Sprint demo är produktägaren närvaro, PO sitter i Göteborg så denna kan inte delta direkt vid 

varje Sprint demo de gör. Detta löser de genom att fixa en länk eller skickar det till dem. 

Sprint Retrospective har de inte stött på något problem. 

 

Sogeti 

Hos Sogeti hålls mötet dagligen på samma plats för att minska komplexiteten och används för att 

bedöma progressen mot Sprintmålet. Alla Scrumteam deltar mötet och SM frågar varje person i 

tur och ordning 

 Vad har gjorts sedan förra mötet?  

 Vad ska jag åstadkommas till imorgon? 

 Vad hindrar mig? 

Lite samma som sprint planering, ibland händer det att de diskuterar något annat ”så det är bra 

att SM ska säga till man håller sig till de frågorna i dagliga möten samt hålla tiden som är 15  

minuter”. Säger respondent S-3. Vid Sprint demo deltar PO, SM, utvecklare och ibland andra 

intressantare också. Samtliga tycker att det är roligt att få visa vad de gjorde. Om kunden 

behöver göra ändringar kan de komma överens i en öppen dialog om vilka funktioner som ska 

prioriteras tillsammans med PO. Samtliga på Sogeti tycker att det är viktigt med Sprint 

Restropective. Där de får visa vad man kan göra bättre till nästa gång, ”… men det är svårt att 

vara själv kritisk och tänka på vad man kan göra bättre ibland” påstår respondent S-3. 
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Trafikverket ICT 

Daily mötena görs i ett rum där alla team kan samla och sitta tillsammans. ”… inte så ofta att vi 

parkerar frågor. Ibland gick det över tiden när vi har mycket att prata om, vi har 15 minuter 

men ibland kan komma till 20 minuter Vi kör inte de frågorna som i det riktiga Scrum, men vi 

har en tendens att lösnings inriktande under Sprint möte” säger SM (T-1(SM). Varje avslutat 

sprint görs en Sprint demo där PO, SM och andra intressenter deltar. De andra intressenterna 

sitter på olika ställe i Sverige och därför hålls demon ”LIVE”. Tekniken krånglar ibland och 

Respondent T-4 säger att ”… Det suger lite tid vid planerings demo, det tar mycket energi. Man 

skall kunna sänka ambitionsnivå, man vill så mycket men man samtidigt vi vill ha så snyggt 

demo som möjligt”. SM börjar alltid sen utvecklarna som visar demo. Om nu under demo vill 

PO/ slutanvändare ändra någonting så antecknar SM och ta upp det vid nästa Sprint planering. 

Det har aldrig hänt eftersom PO vet vad det handlar om och teamet vet vad de håller på med. 

Återblicksmöte eller sprint retrospective som det också heter är ett möte där man diskuterar och 

granskar sina arbetssätt för att identifiera förbättringar till nästkommande sprintplanering. Hos 

Trafikverket ICT berättade respondent T-4 att om man fick välja bort ett möte så ska man plocka 

bort retrospective mötet. Andra respondenten påpekar också ” Att man säger samma sak varje 

gång. Sådana diskussioner tar man redan upp under sprintens gång eller i de dagliga mötena”.  

 

Utför granskningarna enligt Scrum? 

Enligt empirin ovan kunde vi sammanfatta att alla våra fallföretag i grunden utför de 

granskningarna som ingår I Scrum regler. Men I fallet Headlight har de ersätt det riktiga PO med 

en som kallas en ”stand in” person eller en proxy - produktägare. Det olika Geografiska 

avståndet var den orsaken till att Headlight anställda en ersättare till PO. Vi anser att denna 

strategi motstrider Agila grundtankar, där PO och resten av teamet ska ha en direkt kontakt och 

samarbete. Grundtanken i Agila metoder är bl.a. att kunna hantera otydliga kundkrav genom ett 

mycket nära samarbete med kunderna under hela utvecklingstiden vilket leder till lyckade 

leveranser (Agile Alliance, 2010). Med detta menar vi att den faktiska insynen till granskning i 

arbetet förlorar om PO närvaro saknas. 

En regelbunden granskning av produkten är viktigt för att kunna anpassa utvecklingen 

fortlöpande samt att hitta förbättringsområden i processen. Syfte med Scrum kan sammanfattas i 

korthet: Effektivare mjukvaruutveckling! dvs. Scrum hjälper organisationen att bygga ett effektivt  

samarbete mellan kund och produkt beställare för att uppnå förbättringar i produktivitet, kvalitet, 

ledtid och kostnad för att nå ett gemensamt mål, där Scrum fokuserar på utvecklingen av den 
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funktionalitet som är viktigast och tillför mest nytta för kunden just nu (Schwaber K & Beedle 

M, 2002). Tanken bakom demo är att göra framsteg i arbetet mer synliga. Vi anser att demo är 

ett sätt att visa framsteg och inte ett tillfälle för att få feedback och beröm. När PO och andra 

intressenterna ser framstegen i produkten ökar förtroende för processen och team. Demon är en 

kort visning av vad teamet har gjort eller byggde. Ett betydande feedback enligt oss är, när 

slutanvändaren uppnått sitt verkliga mål. Det kan ta tid och inte är något som kan göras i en liten 

kort demo.  

4.3.3 Anpassning 
Om en process avviker och produkten inte kan accepteras måste man justera processen så snabbt 

som möjligt för att minimera nyuppkommande avvikelser (Sutherland J & Schwaber K, 2001). 

 

Headlight 

I Headlight noterar de om det uppkommer nya förändringar som tas in till nästa sprint, eller om 

PO vill lägga en ny uppgift under en sprint. Där måste en prioritering ske för att ta bort en 

uppgift som väger lika mycket från sprinten för att hålla tidsramen.  

 

Sogeti 

Enligt Sogeti finns det två sätt att ta till sig förändringar. Det ena är att PO mejlar de akuta 

förändringarna som ska göras på en speciell mall för snabba förändringar. Därefter försöker 

Sogeti införa förändringarna i sprinten och ta bort de mindre prioriterade arbetsuppgifter. Det 

andra sättet är att PO mejlar de nya önskade arbetsuppgifter till företaget som senare läggs i 

nästa sprint. En planerad tid för oplanerade saker finns enligt SM från Sogeti. 

 

Trafikverket ICT 

Ibland förändras kravbilden under Sprintens gång, det kommer nya saker och vid uppkommande 

förändringar från PO noterar de samtliga förändringar och tar diskussioner vid nästa Sprint och 

kraven prioriteras om. Om i början av sprinten PO önskar att lägga till en funktion måste han 

eller hon prioritera om uppgiften. 

Vid akuta förändringar i Trafikverket ICT så tar de in det under sprinten.  Respondenten T-5 

sade att ”Det är inga problem, … man ska svara på snabba förändringar, då behöver man vara 

lite flexibel.” Respondenten påpekade också att det är en Agile grej att kunna hantera 

förändringar. Vid nuvarande projekt har det aldrig hänt att PO eller andra intressenter vill ändra 

kraven under sprintens gång, att förändringar kan tas emot men helst inte påpekade en 

respondent från Trafikverket ICT. 
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Anpassningsbar eller inte? 

Enligt empirin ovan kan vi identifiera att samtliga fallföretag välkomnar förändringar av 

arbetsuppgifter eller krav. Hos Sogeti har de lagt till en tom Sprint - tid för uppkommande av 

oplanerade förändringar, vilket vi tycker är väldigt effektivt för att hantera akuta förändringar 

snabbt utan att ha press på teamet. T.ex. PO måste vara överens om att ta bort några 

arbetsuppgifter för att lägga in de nya förändringar som ska utföras. Risken med detta är att man 

går mot normal inkrementell utveckling. Men enligt Kniberg H (2007) skall produktbackloggen i 

ordning inför sprintens planeringsmöte. D.v.s. PO kommer med en grovt tidsuppskattad och 

prioriterad produktbacklogg som presenteras för utvecklarteamet. ”Det jag skriver i backloggen 

e inte alltid tillräckligt men … vi detaljerar mer under sprintplanering. Vi sitter tillsammans och 

prioriterar om kraven” (T-7(PO)). Här ser vi att detta kan försämras arbetsprocessen i och med 

Sprintplanering kan dra ut i tiden pga. en otydlig backlogg från början. Under Sprintplanering 

möte skall teamet tillsammans med PO prioriterar uppgifter från en färdig Product backlog och 

inte diskutera om detaljer av backlogg vilket är PO uppgift. 

Att flytta icke färdiga krav (funktion) till nästa Sprint kan belasta den uppkommande sprinten. 

Lika så när nya krav dyker upp under Sprintens gång, detta kan resultera att Sprint målet skjuts 

och jobbet blir aldrig klar. Sammanfattningsvis ser vi att alla tre fallföretagen är anpassningsbara 

och tar till sig förändringar av produkt under hela projektens gång vilket instämma enligt Scrum 

regler. 
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5 Upplevda problem i praktiken 
Under den här analysen presenterar vi intervjusvar och kartlägger om våra fallföretag lider av 

samma allmänna problem som de andra Scrumanvändarna upplevde (se rubrik 3.9 Problem i 

samband med användningen av metoden Scrum). Dessutom kommer vi att försöka kartlägga 

effekterna av systemutvecklingsprojektet. 

 

5.1 Problem 1 - bristfällig dokumentation 
 
Vi ställde en fråga ” Dokumenterar ni arbetet? Om ja, vad och hur dokumenterar ni? Om nej, 

varför inte” Frågan skapades huvudsakligen för att undersöka om svaren från våra fallföretag 

kan stämma överens med den första problemställningen Bristfällig dokumentation. Samtliga 

fallföretag använder sig utav TFS (Team Foundation Server), som är samarbetsplattformskärnan 

i Microsofts Application Lifecycle Managementlösning. TFS automatiserar processen Software 

Delivery och ger teamet de verktyg de behöver för att effektivt hantera utvecklingsprojekt i hela 

IT-livscykeln. Alla information om teamets aktiviteter, arbetsprocesser samt källkoden 

synkroniseras automatiskt. 

 

Headlight 

Som Headlight bedrivs just nu finns det ganska vaga riktlinjer för vilken dokumentation som ska 

produceras. Det som finns uttalat är en systemspecifikation (mer teknisk) samt en 

redaktörsmanual (som beskriver hur en redaktör ska arbeta i det system som byggs, ett intranät i 

det här fallet). Systemspecifikationen är mycket för Headlight egen del för att det ska underlätta 

för dem när de i ett senare skede får uppdraget att förvalta systemet de byggt. De har veterligen 

inga interna riktlinjer/mallar för vad som ska produceras i dokumentationsväg. Men det pågår ett 

arbete internt att se över dessa rutiner. För projektuppföljning/statistik används inbyggda 

rapporter som finns i TFS när man använder sig av Scrum – mallar. 

 

Sogeti 

TFS används för att genomföra dokumentationen, men de har inte dokumenterat mer än vad det 

behövs. Det finns inga krav på dokumentation vad gäller arbetet utöver vad som avtalats med 

kunden. De bara dokumenterar det som är överenskommet med dem. Dock tycker en i teamet att 

de bör dokumentera saker som teamet diskuterat så man kommer ihåg det bättre. En SM säger 

”Vad gäller min egen projektdokumentation så dokumenterar jag allt som gäller tid och pengar 
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skriftligt eftersom kunden ska faktureras rätt. Sprintplaneringen och annan längre planering 

dokumenterar jag också skriftligt” (S-1(SM). En utav utvecklaren ansåg att det är upp till varje 

utvecklare om man vill dokumentera. ”Det skrivs manualer till systemet, men på kod nivå vet jag 

inte” säger respondent S-2. 

 

Trafikverket ICT 

Systemspecifikation är en viktig dokumentation för verksamheten för att underlätta förvaltningen 

av systemet vid ett senare skede. Respondenter från Trafikverket (T-2 och T-3) tycker att det 

som teamet diskuterar bör också dokumenteras så man inte glömmer bort det. T.ex. i vilken 

databas data hämtas och hamnar osv. (systemdokumentationen). En PO (T-6) från Trafikverket 

påstod ” jag ser två problem, dels är det dokumentation… Sen är det utvecklarna som kanske 

inte vill skriva så mycket dokumentation…”. Respondent T-5 tycker att man har inget behov av 

att dokumentera saker i förväg, att det är en task i Scrum att inte lägga för mycket fokus på 

dokumentation. En annan respondent säger att dokumentationen som de har räcker för varje 

sprint men det räcker inte som systemdokumentation. ”Vi måste skriva mer system 

dokumentation… för drift och underhåll ” (T-3). SM har ingen koll på hur utvecklarteamet 

dokumenterar. ”Jag dokumenterar inget speciellt, har vi utredningsmöte dokumenterar jag 

naturligtvis, sprint demo dokumenterar vi genom att använda PPT presentation på vad vi har 

gjort, planering ligger alltid i system Foundations server. Hur utvecklarna dokumenterar koden 

vet jag inte” Säger SM (S-!(SM). Utvecklarna är generellt dåliga på att dokumentera det de gör, 

det gäller att som PO pressa lite för att få ut dokumentationen av systemet ansåg en PO. 

(Respondent T-7(PO). 

5.1.1 Kartläggning av problem 1 

Svaren på frågan vi ställde till alla våra intervjupersoner varierar, men de flesta har tendens att 

tycka att det var något för lite dokumentation. Detta är nämligen ett problem som alla våra 

fallföretag lider av i samband med användningen av Scrum som arbetsmetod. Alla ansåg att 

teamet har dokumenterat arbetet alldeles för lite. Orsakerna till detta problem är dels att 

individen själv vägrar att lägga fokus på att dokumentera arbetet, eller efterfrågan på 

dokumentation är låg. Genom svaren kunde vi även identifiera att vissa utvecklare har fått 

inställningen att det är individuellt om man ska kommentera koden eller ej och att samtliga 

teamen berättar hellre för varandra vad som gäller istället för att hänvisa till dokumenten. Dock 

är alla överens om att Systemspecifikation är ett viktigt dokument för systemets fortlevnad och 

förvaltningsbarhet. Effekterna som uppstår vid bristfällig dokumentation är svårigheter att 
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förvalta det färdigbyggda systemet. Folk kommer och går, då måste arbetet dokumenteras för att 

de nya som ska ta över jobbet lättare kan ta över. Effekter som vi kan identifiera vid brisfällig  

dokumentation är osäkerhet om vad som ska levereras och testas (saknas testdokumentation) 

samt att systemet blir svårt att förvalta. Den dokumentation vi avser enligt vår studie är den som 

teamet skrivit ner antingen i TFS, Sprint task board eller papper i form av driftdokumentation, 

testdokumentation, användarmanualer (systemdokumentation) m.m. 

 

5.2 Problem 2 - sämre effektivitet i arbetsprocessen 

Här kartlägger vi vad som har orsakat arbetssättet att bli mindre effektivt i samband med 

användningen av metoden Scrum. 

 

Headlight 

Respondent från Headlight H-1 (SM) påpekar att det är svårare för ett konsultföretag att använda 

Scrum som projektstyrningsmetod, för att det ibland avviker från reglerna. T.ex. att de måste 

göra en tidsuppskattning över hela projektet och organisera hur mycket det kommer att ta innan 

de börjar med projektet för att de måste sälja det till kunden. ”Där kan jag se ett problem med att 

köra Scrum för att man måste anpassa sin säljmodell till att man bedriver projektet med Scrum 

som metod.  Vi måste göra en grov tidsplanering över hela projektet innan vi börjar arbeta där 

jag ser att det blir som ett glapp”.  

När teamet jobbade i ett projekt som också består av andra team, fick teamet delta på en 

gemensam sprint planering för att kolla de delarna som ska utvecklas. Problemet var att hitta tid 

och sätt att vara med på de delarna som är viktiga just för dem. En till problem var det vid 

personalbyte.  

Enligt respondenten från Headlight H-1 (SM) kan personalbyte minska processens effektivitet. 

Folk kan bli sålda under projektets gång i ett konsultföretag. Det kan vara ett problem att ta in en 

ny person i teamet. Det gäller att få in den personen på banan så snabbt som möjligt innan man 

tappar hastigheten i teamet.  

Som vi har nämnt tidigare att Headlight PO befinner sig i Göteborg, men en proxy – 

produktägare finns i teamet för att ersätta den riktiga PO. Det problem som Headlight stött på är 

att få tillgång till en engagerad PO ser H-1(SM), detta ser de som en utmaning. 
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Sogeti 

Anpassning av sprinttiden som är 3-4 veckor enligt Scrum är en viktig del för att inte avvika från 

processen i projektet. Korta och snabba utvecklingsfaser som ställer tuffa krav på utvecklarna 

kan göra att det uppstår förseningar. En anledning till att de inte blir klara med funktionalitet de 

lyfter in i sprinten är att utvecklingsprocessen ännu inte räcker för att ta komma hela vägen från 

krav till potentiellt levererbar produkt under en sprint. Förseningar kan enligt S-1 (SM) ”… bero 

på helgdagar och när folk blir sjuka. Då blir det en förskjutning av sprint demo. Men då kom vi 

överens med PO och det var ok.” En respondent S-3 ansåg att det är svårt att få kunden 

involverad även om de har kontinuerliga avstämningsmöten varannan vecka. För en gemensam 

kontaktyta används TFS, samt en mejlbox för mer akuta frågor. Är det superakut så ringer de 

PO. Sedan är det problem även vid nyanställning. Sprintplaneringsmöten är normalt en timme 

per sprintvecka, dvs. om man har en Sprint som är fyra veckor är mötet fyra timmar. (Björkholm. 

T & Brattberg. H, 2010). I samband med planeringsmöte är teamet benäget att blanda ihop 

backloggsmöte och sprintmöte, de tar inte upp det som ska vara med i sprinten och det drar ut på 

tiden, många börjar prata om andra saker som t.ex. Tekniska lösningar (Respondent S-2) Detta 

drar ner effektiviteten i arbetsprocessen i och med att produktivtimmar kan försvinna på grund 

av långa möten. 

 

Trafikverket ICT 

Sprintar körs i 3 – 4 veckor. Demon sker alltid i tid och för jobbet som teamet inte hann göra 

klart flyttas till nästa Sprint. Respondent T-4 berättar ”vi skjuter upp det som inte är klart till 

nästa Sprint. Vi prioriterar bort dokumentationen och istället försöker vi göra klart det som inte 

är färdigt”.  

Vid sprintplaneringsmöten kan det vara svårt att få deltagarna att prioritera och tidsestimera i och 

med att alla ser olika svårigheter i olika uppgifter. Ibland uppstår det ett problem när de försöker 

få fram vad som ska göras på grund av otydlig specifikation, därför är fyra timmars 

planeringsmöte i varje sprint för kort tycker samtliga. Nu har Trafikverket ca 2.5 timmar varje 

möte, dvs. 10 timmar per Sprint. Detta är dubbelt så långt tid som Björkholm. T & Brattberg. H 

(2010) rekommenderat. Ett Sprintplaneringsmöte är normalt en timme per sprintvecka, dvs. om 

man har en Sprint som är fyra veckor är mötet fyra timmar. (Björkholm. T & Brattberg. H, 

2010). Scrum innehåller många möten och effektiva arbetstimmar försvinner på grund av de 

tätare mötena enligt T-7(PO). Hos Trafikverket har förvaltningsprojektet pågått i 3 år, folk 

kommer och går. Vid ny personal tar det tid att presentera och introducera resurser i projektet 

(respondent T-1(SM) och S-3). I ett annat förvaltningsuppdrag som SM har, innehåller 
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Scrumteamet endast en utvecklare och en testare, detta ansåg respondenten T-7(PO) som en stor 

arbetsbelastning för utvecklarna. ” … det är fruktansvärt många system så folk rycker i 

utvecklarna hela tiden”. 

Trafikverket har anpassat Scrum enligt teamets behov, de kör Scrum i grunden men de har 

modifierat metoden så det passar in i deras projekt och organisation. 

5.2.1 Kartläggning av problem 2 
 
Utgår man från empirin ovan kan man även identifiera om alla våra fallföretag har stött på vissa 

problem som drar ner effektiviteten i arbetsprocessen. Korta och snabba utvecklingsfaser i 

Scrum ställer tuffa krav på utvecklarna. Att kunna utveckla en potentiellt levererbar produkt i 

varje Sprint tycker vi är oerhört utmanade. Dessutom vid en otydlig specifikation tycker vi att 

det ger teamet fria händer och risken att utveckla fel system som inte motsvarar kundens krav är 

stort. Effekten av detta problem är fel leverans av produkten (ej levererbar produkt) och 

projektet blir dyrt i och med att teamet måste göra om arbetet. Enligt Kniberg H (2007) måste 

man se till att produktbackloggen är klart inför sprintens planeringsmöte. D.v.s. PO kommer med 

en grovt tidsuppskattad och prioriterad produktbacklogg som presenteras för utvecklarteamet. 

Trafikverket har anpassat ca 2.5 timmar varje möte, dvs. 10 timmar per Sprintmöte istället för 

fyra timmar möte per Sprint. Detta är dubbel så långt tid som Björkholm. T & Brattberg. H 

(2010) rekommenderat. Om teamet har en Product backlogg i shape så skulle inte långa möten 

behövas. Sedan är varje iteration eller en sprint vanligen 2-4 veckor lång, därefter ska teamet 

utföra en Sprint demo för kunden. Releasen av en produkt ska ha testats, men med en komplex 

produkt så blir det svårt att hinna med alla tester under en sprint period.  

 

5.3 Problem 3 - sämre effektivitet i arbetsprocessen på stora 

projekt 

 
Stora Scrumprojekt menas med projekt med flera Scrum team som arbetar i samma projekt. Att 

teamens medlemmar kan finnas på olika geografiska avstånd t ex. I olika länder men fast de 

jobbar i samma projekt. 

 

Headlight 

 Scrum master på Headlight har varit med på ett stort Scrumprojekt. Att en person av teamet 

befann sig i ett annat land, men han fick komma till Sverige, respondent H-1 (SM) berättar ” Jag 

har varit med i ett stort Scrum projekt. men vi löste det genom att killen från Indien kom hit, 
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därefter åkte han tillbaka. Lite språksvårigheter var det”. Projektet i sig gick bra men de stötte 

på lite svårigheter när det gäller kommunikationen. Vid flera team inblandade i ett projekt 

upplever Headlight kommunikationen mellan teamen som en stor utmaning. Dessutom är det 

svårt att hitta ett sätt att närvara på andra teamets Sprintplanering (H-1 (SM). 

 

Sogeti 

Det är två olika Scrum team som jobbar i nuvarande projekt. Respondenten S-1(SM) berättar ” 

Vi är ca 15 personer i teamet som är ett förvaltningsteam. Vi har minst ett nyutvecklingsprojekt 

på gång samtidigt som förvaltningen pågår. Vilka som jobbar med förvaltning respektive 

nyutveckling varierar beroende på vad det är som ska nyutvecklas”. De har inte stött på något 

problem då utveckling och förvaltning tillhandahålls av samma organisation.  

 

Trafikverket ICT 

Projektet består av ett Scrumteam. De intervjuade respondenterna berättade att projektet de 

jobbar med har hållit på i tre år i och med att det är ett förvaltningsprojekt. 

5.3.1 Kartläggning av problem 3  

Enligt Stober T & Hansman U(2009)  kan ett Scrumprojekt innehålla ett antal team, där de olika 

teamen arbetar med utvalda delar av systemet. Både Sogeti och Trafikverket upplever inte 

problem med stora Scrumprojekt, däremot så upplever Headlight det, bland annat problem med 

kommunikationen. De effekter som kan uppstå vid dessa upplevda problem med stora 

Scrumprojekt är kommunikations svårigheter som kan leda till en större risk för missuppfattning 

av information som i sin tur kan resultera i att arbetsuppgifter blir felaktiga. Andra effekter är 

utebliven test eftersom det är svårt att växla team för att understödja testresurserna i andra team 

under en kort period. Kommunikationsproblem ökar hos större team, detta ger risken av 

avsaknad av dokumentation blir mer uppenbar. 

 

5.4 Problem 4 - bristande stöd för utvärdering 

Stöd för utvärdering innebär att under återblicksmötet (Sprint retrospective) tittar teamet tillbaka 

på arbetet, försöker förstå vad som hänt, och beslutar om justeringar framåt, så att det bli mer 

effektivitet i nästa sprint. 

Headlight 

Headlight har inte upplevt något problem under Sprint retrospektiv. Samtliga tycker att Sprint 

retrospective är något viktigt för teamet för att kunna förbättra sig inför nästa sprint.  
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Sogeti 

Samtliga på Sogeti gav en positiv inställning till mötet. De tycker att det är bra att de kan visa 

vad de kan göra bättre nästa gång, en nackdel dock att det är svårt att vara självkritisk och tänka 

på vad som kan göras bättre säger respondent S-3. 

 

Trafikverket ICT 

Två respondenter från Trafikverket (T-2 och T-4) tyckte att Sprint retrospective möte eller 

återblicksmöte är en upprepning av de andra mötena. ”Att man säger samma sak varje gång. … 

Sådana diskussioner tar man redan upp under Sprintens gång eller de dagliga mötena.” sade 

respondent T-4. En Scrum Master (T-1(SM) har en tendens att glömma bort möten. SM brukar 

inte ta mötet i samband med Sprint demo, oftast tar de det någon dag senare. Enligt SM kan det 

ta tid att utföra Sprint Retrospective, speciellt när de har mycket att prata om.  

5.4.1 Kartläggning av problem 4 
 
Samtliga respondenter var överens om vikten med Sprint restropective. Vår analys av empirin 

visar att våra samtliga fallföretag utför ett retrospektiv efter varje sprint, att ingen nedprioriterar 

detta moment. Enligt Kniberg H (2007)  glöms ibland retrospectivet eller prioriteras bort, genom 

vår studie har vi sett lite indikation där ett fallföretag har tendens att glömma bort momentet men 

det är inte som att de hoppar över mötet med flit. Övriga har förståelse av att mötet är en chans 

för att granska och värdera teamets arbetsätt, dock visar empirin inte i detalj hur våra samtliga 

fallföretag hanterar problem som dyker upp under mötet.  Att hoppa över momenten tycker vi är 

en dålig idé eftersom detta kan leda till bristande förbättringar i arbetsprocessen inför nästa 

Sprint. Effekten En negativ konsekvens när man hoppar över mötet är de gömda problemen som 

kan ha uppstått under en sprint de blir svåra att identifiera, samt en utvärdering över arbetet blir 

lätt försummat. Detta gör att teamet inte utvecklas och risken är att de upprepar samma misstag 

igen. Detta problem kan leda till att förtroendet från kundens sida försämras. 

 

5.5 Sammanfattning av upplevda problem i praktiken 

Samtliga fallföretag lider mer eller mindre av samma upplevda problem som vi har kartlagt 

under våra problemställningar. 

Tabell 4 överblick av upplevda problem 

Tabellen nedan visar en överblick av upplevda problem 
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Upplevda Problem Headlight Sogeti Trafikverket ICT 

1. Bristfällig 
Dokumentation  Ja Ja Ja 

2. Sämre effektivitet i 
arbetsprocessen Ja Ja Ja 

3. Sämre effektivitet i 
arbetsprocessen på 
stora projekt 

Ja Nej __ 

4. Bristande stöd för 
utvärdering Nej Nej Ja 

Tabell 4 Upplevda problem 

 

5.6 Sammanfattning av övriga upplevda problem med Scrum  

Nedan sammanfattas kort andra upplevda problem som vi har identifierat under presentation av 

empiri och analys. Mer ingående förklaring till varje upplevt problem nedan kan man hitta under 

kapitel 5.  

Headlight 

1. Bristfällig dokumentation 

2. Geografiskt avstånd är ett hinder för POs närvaro 

3. Svårt att hålla tidsramen i varje Scrummötet. 

4. Teamet diskuterar andra saker som inte tillhör mötet. 

5. Svårt att tidsestimera i början av projektet  

6. Att få tillgång till en engagerad produktägare. 

7. Personalbyte sänker processens effektivitet. 

8. Svårt att motivera alla till att komma till de dagliga mötena 

 

Sogeti 

1. Bristfällig dokumentation 

2. Svårt att hålla tidsramen i varje Scrummötet. 

3. Teamet diskuterar andra saker som inte tillhör mötena. 

4. Personalbyte sänker processens effektivitet 

5. Det är svårt att få kunden involverad 

6. Svårt att tidsestimera i början av projektet  
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7. Saknar Scrum utbildning  

 

Trafikverket ICT 

1. Bristfällig dokumentation 

2. Svårt att hålla tidsramen i varje Scrummötet 

3. Teamet diskuterar andra saker som inte tillhör mötena 

4. Akuta förändringar som förskjuter Sprintmålet 

5. Otydlig Product backlog 

6. Svårt att tidsestimera i början av projektet  

7. Bristande stöd för utvärdering 

8. Personalbyte sänker processens effektivitet 

9. Sprintplaneringsmötena är ibland för korta 

10. Testrollen är inte klartdefinierad i Scrumteamet 

11. För litet Scrumteam (för få utvecklare) 

12. Uppkommande nya krav under Sprintens gång. 

13. Svårt att utföra Sprint retrospective möte på samma dag som Sprint demo. 

14. Saknar Scrum utbildning  

15. Tekniska problem som ibland uppstår under demon  

 

5.7 Scrumteamets önskemål 

Nedan sammanfattar vi önskemål utifrån våra empiriska data. 

Headlight 

 
1. Tillräcklig med dokumentation. 

2. En PO som är närvarande under projektets gång. 

3. Att hålla tidsramen i varje Scrummötet. 

4. Hålla sig till ämnet som tillhör mötena. 

5. Lättare att kunna tidsestimera arbetet vid varje nytt projekt. 

6. Bättre process vid personalbyte 

7. Att få alla teamets medlemmar att delta i de dagliga mötena. 

8. Lättare att kommunicera inom och med andra Scrumteamen. 

9. Minska förändringar som förskjuter Sprintmålet. 
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Sogeti 

1. Tillräcklig med dokumentation. 

2. Att hålla tidsramen i varje Scrummötet. 

3. Hålla sig till ämnet som tillhör mötena. 

4. Bättre process vid personalbyte 

5. Lättare att kunna tidsestimera arbetet vid varje nytt projekt. 

6. Minska förändringar som förskjuter Sprintmålet. 

7. Scrum utbildning för teamets medlemmar  

 

Trafikverket ICT  

1. Tillräcklig med dokumentation. 

2. Hålla sig till ämnet som tillhör mötena. 

3. Längre planeringsmöte 

4. Minska förändringar som förskjuter Sprintmålet. 

5. En tydlig beskrivning av produkt backlog. 

6. Lättare att kunna tidsestimera arbetet vid varje nytt projekt. 

7. Att få stöd för utvärdering. 

8. Att teamet ska dela arbetsrum. 

9. Bättre process vid personalbyte. 

10. Fler utvecklare i ett Scrumteam 

11. Att tydligt definiera testrollen i Scrumteamet. 

12. Scrum utbildning för teamets medlemmar.  

 

5.8 Fördelar med Scrum i praktiken 

Headlight 

Det som är bra med Scrum enligt respondenten från Headlight H-1 (SM) var att Scrum är mer 

lättviktigt och sätter inte upp många regler tillskillnad från Vattenfalls modell även RUP ” Scrum 

sätter inte många regler så man är ganska fri att driva arbetet. Scrum säger bara att man ska 

leverera bra kvalité på arbetet samt snabbare, men hur man gör det rent tekniskt är upp till dig. 

”Den stora skillnaden är att man har team som är självstyrda. Att det är en iterativ process också 

som bygger på små delleveranser.  

 

Sogeti 

På Sogeti är de positivt inställda till Scrum som projektstyrningsmetod, Scrum mastern från 
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Sogeti berättade om Scrum ” En metod för systemutveckling som gör att man jobbar mer 

fokuserat, kan hantera förändringar på ett bättre sätt”. Respondenten har också påpekat att 

fördelen med Scrum är den involverade rollen av PO under hela projektet. Att det också var en 

del av lösningen i deras projekt. En annan fördel är att man får direkt feedback under sprint 

demo. Respondenten S-2 från Sogeti berättade att det är bra med Restropective möten.”Det är 

jättebra att ha sådana, man får en chans att förbättra processen till nästa sprint”. Det är också 

en fördel att ha sprint demo sa respondent S-3 ”Det är ett bra sätt att visa vad man gjorde” 

 

Trafikverket ICT 

Inom Trafikverket har de arbetat med Scrum sedan 2009 och tycker att fungerar väldigt bra med 

Scrum som projektstyrningsmetod. Metodutvecklare T-5 beskrev Scrum som följande 

”lättrörligt, mycket tyckande, smidigt, svarar på förändringar snabbt”. En utvecklare T-3 

berättade att fördelarna med Scrum är ”att man får bättre koll på projektet och att man blir insatt 

i andras uppgifter. Man blir uppdaterad hela tiden”. Det betonades också av respondent T-4 ”att 

man har mer kontroll på vad som händer med projektet och insyn samt tätare relation”. Scrum 

mastern på Trafikverket var positivt inställd och tycker om att arbeta med Scrum som metod för 

att bedriva projektet, respondenten berättade T-1 (SM) ”Modellen för att driva ett 

systemutvecklingsprojekt, funkar bra, goda erfarenhet”. Produktägaren PO-6 från Trafikverket 

hade goda synpunkter på Scrum som metod, då han sa ”man är själv styrande dvs. 

Gruppdynamiken är bra.  Det ett sätt som passar Svenska mentaliteten att individen själv får ta  

 

ansvar”. Respondent T-7 som är en produktägare tycker att en stor fördel med Scrum att PO är 

involverad under projektets gång och styr kraven. Att man kan lägga till akuta krav om det skulle 

behövas, vilket man inte gjorde på tidigare metoder som vattenfall. Det sättet att förändra och 

vara flexibel är väldigt bra tyckte respondent T-7. 

5.8.1 Sammanfattning av fördelar med Scrum 

Alla våra fallföretag har goda erfarenheter av Scrum som projektstyrningsmetod.  

Att arbeta flexibelt och försöka anpassa sig till förändringar under projektets gång är vad 

företagen behöver för att kunna hantera otydliga kundkrav. Ett mycket nära samarbete med 

kunderna under hela utvecklingstiden leder till lyckade leveranser. Det betonas i teorin på 

följande sätt, syftet med Scrum är att hjälpa organisationen att bygga ett effektivt samarbete 

mellan kund och produktbeställare för att uppnå förbättringar i produktivitet, kvalitet, ledtid och 

kostnad samt för att nå ett gemensamt mål (Schwaber K & Beedle M, 2002). Dessutom ger 
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Scrum friheten över hur man vill arbeta, detta är en av Scrums mest positiva egenskaper, dvs. det 

är upp till varje företag hur man vill styra processen rent tekniskt sa respondenterna. Det 

förstärks med vad som finns i teorin där Scrum är ett ramverk som man kan utnyttja i olika 

processer och tekniker (Schwaber K, 2004). Scrums korta iterationer samt den dagliga 

uppföljningen av mötena ger snabbare feedback på vad som gått bra respektive dåligt med arbetet. 

Scrum handlar om en bättre kontroll över vad som ska göras. 

Nedan beskriver vi en gemensam sammanfattning av vilka fördelar våra fallföretag upplever 

med projektstyrningsmetoden Scrum. 

 

Fördelarna med Scrum utifrån fallföretagen: 

1. Självstyrande team 

2. En transparent arbetsprocess 

3. Bra gruppdynamik 

4. Involverad kund (PO) över hela projektet 

5. Att man arbetar i korta iterationer 

6. Att man håller sig uppdaterad hela tiden 

7. Möjlighet till förändring under arbetsprocessen 

8. Ständig feedback från kunden under hela projektets gång 

9. Arbetsmetoden är flexibel 

10. Bättre levererade produkter 

11. Scrum restropective öppnar möjlighet för förbättringsmöjlighet i arbetsprocessen 



Christilinda Göstasson  Diskussion 
Israa Fakih 
 

50 
 

 

6 Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuterar vi om de problemen som vi har identifierat under analysen. Det 

framkommer rekommendationer som vi anser är relevanta i förhållande med problem och 

önskemål. 

6.1 Problem 1 - bristfällig dokumentation  
 

Problem: Alla våra fallföretag upplever att dokumentationen är otillräcklig. 

Önskemål: Ett gemensamt önskemål från alla våra fallföretag var att kunna leverera tillräckligt 

med dokumentation.  

Rekommendationer: Med en minimal dokumentation avser Scrum att lättanvänd 

dokumentation beskriver endast de delarna som är relevanta för projektet. Att kommunicera 

istället för att lägga fokus på dokumentation är ett effektivt sätt för teamet att snabbt diskutera 

igenom problem som uppstår (Schwaber K & Beedle M, 2002). Dokumentationen har inget 

självändamål men ändå är det viktigt att ha. Vi tycker att ett krav från beställaren eller kunden 

borde finnas. Vi tror inte att minimal dokumentation är dålig utan utvecklarna lyssnar för lite på 

de som efterfrågar dokumentation. Vi är aktsamma om att Scrum uppmanar en empowerment 

eller egenmakt, för annars får man känslan av att inte lita på teamets förmåga att arbeta, men i 

samma ögonblick skulle vi tycka att det måste finnas kontrollmekanismer och regler för att folk 

inte ska strunta i det tråkiga. Vad vi kan rekommendera är  

 En öppen dialog mellan kunden (PO) och resten av Scrumteamet tidigt i projektet, att 

tillsammans diskutera mängden av dokumentationen utifrån kundens behov.  

 Dokumentera bara det som behövs, men absolut det som behövs för framtida 

förvaltningsteam, drift, användare etc. 

 

6.2 Problem 2 - sämre effektivitet i arbetsprocessen 

Vår analys av empirin visar att våra samtliga fallföretag även har stött på ineffektivitet i 

arbetsprocessen. Här sammanfattar vi ett antal problem av de faktorer som orsakar ineffektivitet i 

arbetsprocessen. Önskemål och rekommendationer över problemen presenteras nedan. Vi vill 

uppmärksamma att vissa problem tillhör endast ett visst fallföretag. I texten kommer vi att 

påpeka vilka specifika problem som tillhör ett specifikt företag. 
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 Problem: Trafikverket ICT upplever att planeringsmötena som är ca fyra timmar per Sprint 

är för korta. Headlight och Sogeti håller till synes inte med om denna problematik. 

Önskemål: Längre planeringsmöte. 

Rekommendation: Enligt Björkholm T & Brattberg H (2010) ett sprintplaneringsmöte tar 

normalt en timme per sprintvecka, dvs. om man har en Sprint som är fyra veckor är mötet 

fyra timmar. Scrum tillhör de Agilametoder som är lättrörligt och enligt de fyra punkterna i 

Agilemanifesto (se kapitel 3.3) ” Anpassning till förändring framför att följa en plan”. Där 

tolkar vi som att metoden Scrum inte är låst i sig, utan en flexibel metod som ger stöd utifrån 

teamets behov. Därmed är vår rekommendation att  

förlänga mötena efter behov, men se till att PO levererar en tydlig och ordentligt prioriterad 

Product backlog. SM och PO kan ha ett möte en dag innan Sprint planeringsmöte och gå 

igenom backloggen innan den släpps ut till utvecklarna. Var lite flexibla med tid om det är 

absolut nödvändigt. 

 

 Problem: Samtliga våra fallföretag tenderar att flytta icke klara uppgifter till nästa Sprint på 

grund av förändrad kravbild samt uppkommande nya krav under sprintens gång. 

Önskemål: Minska förändringar som förskjuter Sprintmålet. 

Rekommendation: Sutherland J & Schwaber K (2001) beskriver, om en process avviker och 

produkten inte kan accepteras måste man justera processen så snabbt som möjligt för att 

minimera nyuppkommande avvikelser (Sutherland J & Schwaber K, 2001). Dessutom nämns 

det i Agilemanifesto (se bilaga 3) ” Vällkomna förändrade krav, även sen under 

utvecklingen”. Utifrån dessa påståenden kan vi rekommendera att inte låsa sprinten, behåll 

flexibilitet för ändringar som kommer, men PO måste respektera att inte skicka in nya krav 

om det inte är akut, dvs. Överbelasta inte teamet, ha tålamod och vänta med att peta in nya 

saker till nästa Sprintplanering istället. 

 

 Problem: Alla tre fallföretagen tycker att produktivtimmar försvinner ibland på grund av att 

Scrummötena inte håller tidsramen och för att man inte håller sig till mötets diskussioner. Att 

teamet saknar Scrum utbildning. Trafikverket ICT upplever att testrollen inte är klart 

definierad i Scrumteamet. 

Önskemål: 

– Att hålla tidsramen i varje Scrummöte.  

– Hålla sig till ämnet som tillhör mötena. 
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– Scrumutbildning för teamets medlemmar. 

– Att tydligt definiera testrollen i Scrumteamet. 

Rekommendation: Enligt Sutherland J & Schwaber K (2001)  är Scrum ceremonier viktiga 

att utföra för att lättare kunna upptäcka oönskade avvikelser och kontinuerligt granskar 

Scrum artefakter (se kapitel 3.7.3 Scrum artefakter). Om vi utgår från teori ovan kan vi 

rekommendera att samtliga inte ska hoppa över något av dessa möten, se bara till att 

tidsramen hålls och våga säga ifrån om någon börja pratar om saker som inte tillhör mötet, 

d.v.s. det är SMs ansvar att underröja problem och hinder som kan påverka effektivitet i 

arbetsprocessen. Med en Scrumutbildning för teamet kan dessa problem lösas för att man 

skaffar mer kunskap som underlättar arbetsprocessen, rollerna blir bättre definierade och 

varje individ vet sin uppgift på ett tydligare sätt. Det kan kosta företaget att utbilda sina 

anställda men man tjänar på det i längden.  

 

 Problem: Headlight PO befinner sig i Göteborg och POs frånvaro ses som ett problem 

eftersom det kan minska effektiviteten i arbetsprocessen. Även Sogeti betonar att det är svårt 

att få kunden involverad ibland. 

Önskemål: En närvarande och engagerad PO under hela projektets gång. 

Rekommendation: Fors T (2008) påstår om den riktiga PO har problem att integrera med 

teamet på daglig basis kan en proxy – produktägare ersätta den riktiga POs roll. Utifrån hans 

teori blir vår rekommendation att ordna en PO - Proxy som sista utväg för att förmedla 

kunskap eller ha åsikt kring kravdetaljerna. Se till att hon eller han har den kompetens som 

teamet behöver för att lösa detaljfrågorna. Dock måste den faktiske PO prioritera 

produktbacklogen tillsammans med teamet (Headlight har tillförts denna lösning).  

 

 Problem: Trafikverket ICT stöter ibland på en otydlig kravspecifikation som gör att teamet 

inte vet vad de ska utveckla. 

Önskemål: En tydlig beskrivning av produkt backlogg. 

Rekommendation: Man måste se till produktbackloggen är klar inför sprintens 

planeringsmöte, d.v.s. PO kommer med en grovt tidsuppskattad och prioriterad 

produktbacklogg som presenteras för utvecklarteamet (Sutherland J & Schwaber K, 2001). 

Det vi kan rekommendera är att som PO kan du försöka ha begränsade men tydliga krav. Se 

till att det innehåller saker som du absolut vill ha. Jobbar man med systemutveckling och 

utvecklingsteam tycker vi att teamet bör ha en domänkunskap där utvecklarna begriper vad 
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de ska utveckla och varför, dvs. teamet har bra förmåga att lösa de tekniska delarna för att 

slippa att vara helt beroende av PO. 

 

 Problem: Alla våra fallföretag upplever att det blir en sämre effektivitet vid personalbyte. 

Dels för att det tar längre tid att presentera de resurserna i verksamheten, samt att få de nya 

medlemmarna insatta i arbetsuppgiften då man inte vet hur mycket de kan klara av. 

Önskemål: Bättre process vid personalbyte. 

Rekommendationer: I Agila manifestet (se kapitel 3.3) beskrivs att ”Bygga projektet kring 

motiverade individer, ge dem den miljö och stöd de behöver, och lita på att de får jobbet 

gjort”. I Scrum har man en transparent arbetsprocess, vilket innebär att alla vet vad alla gör 

(Sutherland J & Schwaber K 2001). 

Vad vi kan rekommendera är att ha en tidig planering, så när det sker personalbyte (en 

överlämning) är tiden för att pressentera företagets resurser tillräcklig. Dessutom tycker vi att 

bra koders kvalité borde vara som ett krav för att de nya medarbetarna lättare ska kunna ta 

över jobbet och får kortare inskolningstid. Att vara insatta i varandras arbetsuppgifter ger det 

stöd man behöver till de nya medlemmarna för att sätta sig in i uppgifterna på ett snabbare 

sätt. Våra fallföretag har redan en smidig och bra överlämning av arbetet vid personalbyte. 

 

 Problem: Hos Trafikverket ICT sitter inte Scrumteamet i samma rum. De upplever inte detta 

som ett problem, däremot anser vi detta som ett problem som kan ha orsakat ineffektiviteten i 

arbetsprocess, som t.ex. kommunikationen blir mindre effektiv.  

Önskemål: Att teamets ska dela arbetsrum 

Rekommendation: Enligt Scrums principer bör teamet dela arbetsplats för att underlätta 

kommunikationen med varandra. Kommunikationen underlättas av närheten, t.ex. bättre 

möblering på arbetsplatsen. En närhet mellan utvecklingsgruppen och kund framhävas i 

Agila metoder, att teamet helst skall dela arbetsrum. Därför anser vi att det kan vara värt att 

satsa på bra lokaler för att öka effektiviteten i arbetsprocessen.  

 

 Problem: I ett utav Trafikverkets ICT förvaltningsuppdrag innehåller Scrumteamet endast en 

utvecklare och en testare. Detta orsakar en stor arbetsbelastning för dem.   

Önskemål: Fler utvecklare i ett Scrumteam 

Rekommendation: Enligt Scrum principer bör ett Scrumteam bestå som minst och mest av 

fem till nio deltagare. Ett litet team medför en stor arbetsbelastning som effekt, eftersom det 

är svårt att få med alla kunskaper hos en liten grupp av människor (Björkholm T & Brattberg 
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H, 2010). Vi anser att det är SMs ansvar att se till att teamet mår bra. Så när SM ser 

indikation på att någon upplever en stor arbetsbelastning borde SM ta en diskussion med 

ledningen för att snabbt hitta en lösning. T.ex. att anställa en extra utvecklare. Dock kan detta 

strida emot verksamhetens budget.  Ett annat alternativ är att ordentligt planera hur mycket 

resurser man kan ha tillgång till för att uppskatta den mängden av arbetsuppgifter som ett 

litet team klarar av för att inte överbelasta teamet. 

 

6.3 Problem 3 - sämre effektivitet i arbetsprocessen i stora 

projekt 

Problem: Utifrån empirin kan vi slutligen dra slutsatsen att Scrum fungerar något sämre i 

stora projekt där Scrumteamen är utspridda på olika geografiska orter eller länder. I vårt fall 

har både Sogeti och Trafikverket sina projekt och Scrumteam som tillhör samma 

organisation, dvs. att de har mindre bekymmer gällande teamets arbetsprocess i stora projekt 

eftersom alla teamets medlemmar befinner sig på samma geografiska plats. Headlight 

upplever kommunikationssvårigheter inom och mellan teamen. 

Önskemål: Lättare att kommunicera inom och med andra Scrumteam.  

Rekommendation: I ett Scrumprojekt kan man ha flera team inblandade i samma projekt 

som arbetar med utvalda delar av systemet (Stober T & Hansmann U, 2009). Grundtanken är 

att varje Scrumteam i ett projekt inte är mer än nio personer. Vad vi kan rekommendera är att 

ta hänsyn till att man jobbar i stora projekt som innehåller flera Scrumteam. Som lösning kan 

man planera tidigt hur man t.ex. löser kommunikationen så teamen kan kommunicera med 

varandra på ett effektivt sätt. Med flera Scrumteam i ett stort projekt är det kanske lämpligt 

att ha mer än en PO eftersom det är viktigt att i varje team ha någon som arbetar nära 

företagsledningen, och att ha en PO som kan vara på plats på daglig basis.  

 

6.4 Problem 4 - bristande stöd för utvärdering 
 

Problem: Två av tre fallföretag håller till synes inte med om denna problematik. Vi har 

därför valt att undersöka något värt att analysera och dra slutsatser ifrån. 

Genom analys av empiriska data har vi kunnat bevisa att samtliga våra fallföretag utför 

Sprint retrospective. Det finns inga indikationer på att någon hoppar över möten. Dock har 

SM från Trafikverket en tendens att glömma bort möten vilket vi tycker kan ge risk att man 

glömmer bort dem helt. Två respondenter från Trafikverket (T-2 och T-4) tyckte att Sprint 
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retrospective möte eller återblicksmöte är en upprepning av de andra mötena. ”Att man säger 

samma sak varje gång. … Sådana diskussioner tar man redan upp under Sprintens gång 

eller de dagliga mötena.” sade respondent T-4. En Scrum Master (T-1(SM) har en tendens 

att glömma bort möten. SM brukar inte ta mötet i samband med Sprint demo, oftast tar de det 

någon dag senare. Enligt SM kan det ta tid att utföra Sprint Retrospective, speciellt när de har 

mycket att prata om.  

Önskemål: Stöd för utvärdering 

Rekommendation: Återblicksmöte av Sprint eller Sprint Restropective är ett tillfälle för 

Scrumteamet att värdera och granska sin arbetsätt för att identifiera förbättringar till 

nästkommande Sprintplanering (Sutherland J & Schwaber K, 2001). 

Se till att du som SM utför restropective direkt efter Sprint review, detta för att minimera att 

mötet blir bortglömt. De andra i teamet får gärna påminna SM så hon eller han inte glömmer 

bort mötet. Vi tycker att det är viktigt att ha en lyhörd organisation som verkligen främjar 

teamets utveckling. För att underlätta retrospective bör SM sätta ett tema och planera tidigare 

i samråd med teamet. T.ex. Ett par dagar innan mötet inträffar kan alla i teamet fundera på 

vilka data man ska samlas in och diskutera. Detta för att underlätta fokuset på själva mötet, 

dvs. på det som händer i slutet av sprinten. 
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7 Slutsats 
Syfte med den här studien var huvudsakligen att undersöka om våra samtliga fallföretag upplever 

samma problem som andra Scrumanvändaren (se kapitel 3.9) samt att ta reda på om Scrum 

används enligt Scrums principer och regler. Genom vårt studieresultat kan vi konstatera att 

uppsatsens syfte besvarats samt att vi lyckats identifiera problemområden enligt 

frågeställningarna. Under diskussionskapitlet har vi presenterat rekommendationer över de 

övriga upplevda problemen samt önskemål (se kapitel 6) jämfört med teori. 

Slutligen kan vi även konstatera att våra fallföretag lider av gemensamma problem i samband 

med användningen av metoden Scrum. Att arbeta med Scrum innebär inte att man ska eliminera 

dokumentation som många har misstolkat. En minimal dokumentation enligt Scrum betyder att 

man ska dokumentera de delar som är relevanta för projektet. 

En samsyn på slutmålet och kring hur utvecklingsarbetet ska genomföras är viktigt att ha i varje 

team, se till att diskussionen om Scrums principer och regler hålls med samtliga i teamet. Vi vill 

även påpeka att det är lönsamt för organisationen i längden att utbilda personalen om projekten 

ska bli lyckade och minimera problem i arbetsprocessen.  

 

7.1 Fördelar med Scrum  

 I tidigare kapitel (se kapitel 5.8) har vi sammanfattat fördelarna med Scrum som samtliga 

fallföretag upplever. Slutsatsen av detta är att alla har en positivinställning av metoden Scrum. 

Vi har identifierat att alla fallföretag anpassar metoden utefter sina behov, detta tycker vi är ett 

effektivt sätt att uppnå verksamhetens mål där alla parter är nöjda. Dock kan för mycket 

förändringar i Scrum göra att metoden tappar sin helhet.  

 

7.2 Metodutvärdering 

Under studiens gång har vi upplevt några för och nackdelar med vårt metodval. Dels har vi stött 

på ett problem som t.ex. svårigheter att boka en tid med de personer som vi ska intervjua samt att 

det var svårt att få kontakt med kompetenta personer som kan ställa upp på en intervju. Ju mer 

intervjuade personer desto bättre underlag blir det för resultatet och analysen. Vi anser att antalet 

respondenter var begränsat, för att ge resultatet större tillförlitlighet kunde både fler informanter 

valts ut och flera intervjuer utförts. Vi ville helst ha fler intervjuer med personer som är erfarna 
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inom Agile - utveckling samt har varit med på flera Scrumprojekt. Detta skulle bidra till en bättre 

analys och resultat av studien eftersom de kan ge oss till lite bredare syn och större information 

inom studieområdet. Respondenterna intervjuades på sina arbetsplatser, detta har varit en stor 

fördel för oss där vi samtidigt kunde se hur deras arbetsplats ser ut. Detta har bidragit med 

information till vårt analysarbete. På grund av sekretess skäl över Trafikverkets ICT 

dokumentation kunde vi inte bifoga detta som bilaga.   

 

7.3 Framtida studier 

 

Genom vår studie har vi fått reda på att samtliga fallföretag utvecklar och förvaltar systemen 

under samma organisation. Det skulle vara intressant av att veta hur Scrum projekt fungerar hos 

en förvaltningsorganisation där systemet är utvecklat hos en annan organisation.  

 

En utav de upplevda problemen i rapporten är ”bristfällig dokumentation” . En vidare och 

djupare studie om hur Scrum uppfattar Agila grundtanken ” Fungerade programvara framför 

omfattande dokumentation”, dvs. en studie om hur Scrumanvändarna uppfattar och tolkar detta 

påstående är intressant att studera ingående.  

 

Vi har under studiegång berört ämne Scrum of Scrum som innebär att ett projekt består av flera 

Scrumteam som jobbar tillsammans. Det skulle vara intressant av att veta hur Scrum används i 

ett stort projekt med många Scrumteam integrerar i projektet. 

 

Scrum innehåller många möten och dessa möten har vi inte kopplat till någon mötesteknik enligt 

andra teorier utanför Scrum. Det skulle vara intressant att ta reda på hur andra mötestekniker kan 

påverka Scrum möten.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Definition 

Agile 

 

 "Agile" betyder* "lättrörlig" eller "vig". Agile Software 

Development (eller kort "Agile") är ett synsätt gemensamt för en 

grupp av lättrörliga metoder. 

Scrum 

 

Scrum är ett ramverk uppbyggt för att stödja komplex 

produktutveckling. Scrum består av Scrumteam och deras roller, 

aktiviteter, artefakter och regler. 

Scrum Master (SM) 
 

Scrum Master ansvarar för att säkerställa att Scrum efterlevs. 

SM gör detta genom att se till att Scrumteamet håller sig till 

Scrums teori, tillämpning och regler 

Scrumteam(ST) 
 

Scrumteamet består av en PO, utvecklingsteamet och en SM. 

Scrum team är självorganiserande och tvärfunktionella. 

Produktägare (PO) 
 

PO ansvarar för att maximera värdet av produkten och 

utvecklingsteamets arbete, och är ensam ansvarig för 

hanteringen av produktbackloggen 

Ceremonier 

 

Det finns tre ceremonier som är 

 Sprint Planning 

 Daily Scrum 

 Sprint Review  

 Sprint Retrospective 

Scrum artefakt  
 

 

Består av dokumentations och planeringsobjekt som bland annat 

Product Backlog, Sprint Backlog, och Burn down Chart 

 

Dagligt Scrum möte  
 

Det är en aktivitet tidsbegränsad till 15 minuter då 

utvecklingsteamet samordnar arbetet och planerar det närmsta 

dygnet.  

Produktbacklogg  
 

Produktbackloggen är en ordnad lista över allt som kan komma 

att behövas i produkten. 
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Sprint planering (Sprint 

Planning) 

 

Arbetet som ska utföras i en sprint planeras på 

sprintplaneringsmötet. Planen skapas i samarbete med hela 

Scrumteamet. 

Sprintbacklogg  
 

Sprintbackloggen är den uppsättning av poster från 

produktbackloggen som valts ut för sprinten plus en plan för att 

leverera produktinkrementet och nå sprintmålet 

Burndown Chart 

 

Ett Scrumdokument där man samlar det som är kvar att göra i 

projektet. Uppdateras efter varje sprint. 

Inkrementet Det är summan av alla poster från produktbackloggen som 

färdigställts under en sprint och alla föregående sprintar. 

Sprintgranskning  
(Sprint Review) 
 

En sprintgranskning hålls i slutet av sprinten för att granska 

inkrementet och anpassa produkt backloggen om så behövs. 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 Upplevda problem med Scrum 

Källa Uttalande Problem 

Crister Helin, konsult på 

Capgemini 

Ur en tidningsartikel Computer 

Sweden 

http://www.idg.se/2.1085/1.2093

44/darfor-misslyckas-foretagen-

med-scrum 

 

 

”Jag ser en sämre effektivitet i 

utfallet när vi försöker använda 

Scrum”. 

 

 

Sämre effektivitet 

i arbetsprocessen 

Ivar Jacobson skaparna bakom 

RUP och UML 

Ur en tidningsartikel Computer 

Sweden 

http://www.idg.se/2.1085/1.1871

82/kritiken-mot-scrum-vaxer 

 

 

Scrum är utmärkt för projektledning 

av små projekt på ett agilt sätt, men 

är inte gjort för stora system som 

bygger på tjänsteorienterad 

arkitektur eller för stora 

organisationer med eller utan 

outsourcing. 

 

 

 

Sämre effektivitet 

i stora projekt 

Jimmy Dubén och Martin 

Berander, testkonsulter på 

Konsultbolag1 

http://konsultbolag1.se/images/st

ories/faktabanken/dokument/scr

um.pdf 

Större team ökar problematiken med 

kommunikation och risken att man 

går mot normal inkrementell 

utveckling och avsaknad av 

dokumentation blir mer påtaglig 

 

Bristfällig 

dokumentation 

Tobias Fors delägare i och 

konsult på Citerus. 

Ur en tidningsartikel Computer 

Sweden 

http://www.idg.se/2.1085/1.1871

82/kritiken-mot-scrum-vaxer 

 

Ytterligare en brist i Scrum är 

avsaknaden av bra stöd för 

återblickar, det som på engelska 

kallas för sprint review. Det är 

tydligt vad projektet åstadkommit i 

varje sprint, men när det gäller att 

diskutera hur detta gjorts så uppstår 

problem. 

 

Inget stöd för 

utvärdering 

Bilaga 2 Upplevda problem med Scrum 
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Bilaga 3 De tolv Grundprinciperna i Agile 

 

 
 Bilaga 3 De tolv Grundprinciperna i Agile 
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Bilaga 4 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor för utvecklarteam 

Personliga fakta (Namn, Anställd på, anställd sedan, befattning(Roll), Utbildning 

) 

1. Hur länge har du jobbat som utvecklare? 

2. Vad är Scrum för dig? 

3. Dina tidigare arbetsmetoder innan Scrum? 

4. Vilka problem eventuella behov och mål gör att ni använder er av Scrum nu? 

5. Har du uppnått projektets mål med Scrum?  

6. Vilka upplevda problem med Scrum har du stött på? 

7. Vilka problem har ni stött på när det gäller – relation mellan varandra inom och mellan 

teamen? Kommunikation och samarbete inom och mellan teamen?  

8. Hur så pass insatta är du i andras arbetsuppgifter? 

9. Sitter ni i samma rum, med samma arbetstider? Upplever du några problem med din 

nuvarande arbetsmiljö? 

10. Har ni samma team under hela processen? I så fall vilka problem uppstår vid 

personalbyte? 

11. Ni jobbar med deadline i varje sprint (30 dagar enligt Scrum), Lyckas ni hålla tidsramen? 

hur gör ni med de icke färdiga funktionerna? Lösning? 

12. Dokumenterar ni arbetet? Om ja, vad och hur ni dokumentera? Om nej, varför inte 

dokumentera? 

13. Räcker den mängden av dokumentation tycker ni? Ex. Skulle denna dokumentation räcka 

om systemet ska förvaltas? 

14. Har du varit med om stora Scrumprojekt? Hur fungerar detta? Vilka eventuella problem 

har inträffat? 

15. Stora projekt kräver ibland att teamet befinner sig på olika geografiska avstånd, hur se ni 

på det! 

16. Vilka problem upplever du under Sprint planeringsmöte?  

17. Hört talas om Planning Poker i Scrum?  

18. Vilka problem upplever du under dagliga mötena? 

19. Vilka problem upplever du under Sprint demo? 
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20. Vilka problem upplever du under Sprint Restropective möte? 

21. Vad är svårast med Scrum? 
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Intervjufrågor för Scrum master 

Personliga fakta (Namn, Anställd på, anställd sedan, befattning(Roll), Utbildning 

) 

1. Hur många Scrumprojekt har du varit med om? 

2. Vad är Scrum för dig? 

3. Dina tidigare arbetsmetoder innan Scrum? Och jämför med Scrum? 

4. Vilka problem eventuella behov och mål gör att ni använder er av Scrum nu? 

5. Kan du beskriva ditt ansvar som Scrum master? 

6. Har du uppnått projektets mål med Scrum?  

7. Vilka upplevda problem med Scrum har du stött på? 

8. Har du varit med om ett eller några misslyckade projekt med Scrum? Och varför tror du 

att det misslyckades? 

9. Vilka problem har ni stött på när det gäller – relation mellan varandra inom och mellan 

teamen? Kommunikation och samarbete inom och mellan teamen?  

10. Hur många är ni i ett team? 

11. Hur så pass insatta är du i andras arbetsuppgifter? 

12. Sitter ni i samma rum, med samma arbetstider? Upplever du några problem med din 

nuvarande arbetsmiljö? 

13. Har ni samma team under hela processen? I så fall vilka problem uppstår vid 

personalbyte? 

14. Kan du berätta dina iterationer? 

15. Ni jobbar med deadline i varje sprint (30 dagar enligt Scrum), Lyckas ni hålla tidsramen? 

hur gör ni med de icke färdiga funktionerna? Lösning? 

16. Är produktägare alltid tillgänglig för Q & A (Questions ad Answers)? 

17. Dokumenterar ni arbetet? Om ja, vad och hur ni dokumentera? Om nej, varför inte 

dokumentera? 

18. Kan du beskriva dina krav på dokumentation? 

19. Räcker den mängden av dokumentation tycker ni? Ex. Skulle denna dokumentation räcka 

om systemet ska förvaltas? 

20. Har du varit med om stora Scrumprojekt? Hur fungerar detta? Vilka eventuella problem 

har inträffat? 

21. Stora projekt kräver ibland att teamet befinner sig på olika geografiska avstånd, hur se ni 

på det! 
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22. Vilka problem upplever du under Sprint planeringsmöte?  

23. Vilka problem upplever du under dagliga mötena? 

24. Vilka problem upplever du under Sprint demo? 

25. Vilka problem upplever du under Sprint Restropective möte? 

26. Vad är svårast med Scrum? 

 

 

Intervjufrågor för Product Owner 

Personliga fakta (Namn, Anställd på, anställd sedan, befattning(Roll), Utbildning 

) 

1. Hur länge har du jobbat som PO? 

2. Har du Scrum utbildning? 

3. Vad är Scrum för dig? 

4. Kan du berätta lite om ditt ansvar som PO? 

5. Hur prioritera du alla krav och förslag från olika intressenter och hur du reagerar på 

teamets förslag tillprioriteringar? 

6. Hur gör du för att du ska kunna ge teamet rätt beskrivningen av kraven så att designen 

uppfyller de kraven från din sida som PO, och hur du reagerar på det presenterade 

resultatet? 

7. Hur ofta deltar du i alla Scrum ceremonier, som t.ex. Tidsuppskattningsmöte av 

behovslistan för produkten (Backlog Estimation), Sprint planeringsmöte och Sprints 

demonstration? 

8. Har du uppnått projektets mål med Scrum?  

9. Vilka problem har ni stött på när det gäller – relation med de andra rollerna i teamet?  

10. Hur kommunikation och samarbete med de andra rollerna i teamet? 

11. Hur så pass insatta är du i teamets arbetsuppgifter? 

12. Räcker den mängden av dokumentation som du fick utav teamet? Ex. Skulle denna 

dokumentation räcka om systemet ska förvaltas tycker du? 

 

 


