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Abstract 

A lot of criticism has been pointed towards the traditional system development methods recently, 

which has led to the construction of several new agile methods. Scrum is clearly the most 

common one among these, and used by more than 75% of the companies that are working agile. 

 

Studies show though, despite the frequent use, that many Scrum projects on the market fails. The 

effectiveness of the methodology has been questioned and it is clear that there are a number of 

problems that are difficult to handle.    

 

The study has focused on examining these problems and structuring them into four areas as 

follows: documentation deficiency, ineffective/unclear processes, difficulties with large projects 

and difficulty maintaining product focus. 

 

An investigation has also been done regarding how the three case companies manage these four 

areas, both connected to how their approach differs from Scrums practices, and also how they are 

actively working to address the problem areas. 

 

To answer the research question, literature studies and interviews were conducted. The 

interviews were made with respondents linked to their respective companies. 

 

The study shows that all the problem areas are visible within the three case companies. The 

analysis and conclusion present how businesses relate to Scrums practices and how their own 

practices affect the handling of the problems. 
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Sammanfattning 

Det har riktats mycket kritik mot de traditionella metoderna på senare tid, och på grund av detta 

har flera lättrörliga, agila metoder konstruerats. Bland dem är Scrum den klart vanligaste och 

används av drygt 75 % av företagen som arbetar agilt.  

Trots den frekventa användningen visar dock studier på att väldigt många scrumprojekt ute på 

arbetsmarknaden misslyckas. Det har uppkommit en hel del kritik mot metodens effektivitet och 

det står klart att det finns ett antal problem som är svåra att hantera.  

Studien har fokuserat på att undersöka problemen och även strukturera upp dem i fyra områden 

enligt följande: dokumentationsbrist, ineffektiva/oklara arbetsprocesser, svårigheter vid stora 

projekt samt att det är svårt att hålla ett konstant produktfokus.  

Det har även undersökts hur tre fallföretag går tillväga för att hantera de fyra problemområdena, 

både i förhållande till hur deras arbetssätt skiljer sig från Scrums praxis, samt hur de aktivt 

arbetar med att hantera områdena.  

För att besvara forskningsfrågan har litteraturstudier och intervjuer genomförts. Intervjuerna 

gjordes med respondenter kopplade till respektive företag.  

Studien visar på att samtliga problemområden märks av ute hos de tre fallföretagen. I analysen 

och slutsatsen presenteras hur företagen förhåller sig till Scrums praxis samt hur deras egna 

arbetssätt påverkar hanteringen av problemen.  

 

Nyckelord: Scrum, agil utveckling, problemhantering, systemutvecklingsramverk 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet består av en bakgrund till uppsatsens ämne, tidigare forskning gjord på 

området, en problemdiskussion, problemformulering, syfte, avgränsning, målgrupp samt hur 

dispositionen av arbetet har lagts upp. 

1.1 Bakgrund 
Definitionen av ordet informatik är enligt Goldkuhl (1996) följande: Det vetenskapliga studiet av 

information och dess behandling i kodad form, samt dess presentation. Ämnet studerar hur 

interaktion sker mellan naturliga och artificiella system, vilka lagrar, bearbetar och förmedlar 

information. Här ingår bland annat strukturen och användningen av informationssystem. Vidare 

konstateras att informationssystem tillhandahåller en handlingspotential (handlingsmöjlighet) 

som människor realiserar genom handlingar i systemet. (Goldkuhl, 1996) 

För att skapa ett informationssystem krävs det någon form av systemutveckling. Bansler (1990) 

menar att detta är de aktiviteter som utförs i anknytning till en verksamhet med syftet att förändra 

arbetsprocesserna och arbetsorganisationen genom utveckling samt införande av nya 

datorsystem. Det finns flera olika faser som ska genomföras i ett systemutvecklingsprojekt, och 

för att varje fas ska fungera optimalt krävs det en specifik metod att arbeta utifrån. En metod kan 

definieras som ett ramverk för hur delleveranser och dokumentation ska skötas i projektet. 

(Bansler, 1990) 

Den ökande konkurrensen på IT-marknaden i samband med de ökade kraven från kunderna, gör 

att företagens effektivitet och föränderlighet sätts under hård press. För att kunna bibehålla den 

höga lönsamheten krävs det en anpassning och förändring av arbetsprocesserna. Att genomföra 

projekt som fortgår under en lång tidsperiod för att sedan implementeras, fungerar inte längre i 

praktiken eftersom de flesta av företagens processer då redan har utvecklats. (Norrgren, 2006) 

Detta har medfört att det på senare tid har uppkommit en hel del kritik mot de tunga, traditionella 

metoderna såsom vattenfallsmetoden. De anses vara för komplexa, kräver alltför omfattande 

dokumentation och om det skulle uppkomma någon förändring under projektets gång, är det 

väldigt svårt att hantera utan att starta upp ett nytt projekt. (Cronholm, 2008) 

Det senaste decenniet har utvecklingen av de agila metoderna varit den största förändringen för 

mjukvaruindustrin sedan uppkomsten av vattenfallsmodellen på 1970-talet. De agila metoderna 

fokuserar framförallt på individer och interaktionen i projektet. Dessutom utförs mer samarbete 

med kunden genom kontaktförhandling, som i sin tur används för att bemöta förändringar. 

(Cervone, 2011) De nya tankegångarna och praktikerna har skapat flertalet lyckade metoder som 

visat sig leverera enastående fördelar inom de fyra områdena: produktivitet, kvalitet, moral och 

”tid till marknaden”. Detta har medfört att metoderna de senaste sju åren har spridit sig som en 

löpeld till andra projektanvändare. Inom de större företagen började initiativet oftast med att ett 

individuellt team tillämpade något eller samtliga av den praxis som förespråkades av de olika 

agila metoderna, framförallt inom Scrum, Kanban, Lean och XP. Allteftersom metoderna 

anpassas till företagsnivå, anses de grundläggande delarna dock inte vara tillräckliga för att 

hantera större processer och organisatoriska sammanhang. (Leffingwell, 2011)           



2 

 

En studie gjord av VersionOne (2010) visar att 72 % av de 4048 deltagande individerna, som 

jobbar med just agil utveckling, använder sig av metoden Scrum (eller en anpassning av denna). 

Detta i sin tur är en metod som är lättviktig, lätt att förstå, men också svår att bemästra. 

(Björkholm & Brattberg, 2010) 

1.2 Tidigare forskning  
Här redovisas det befintliga forskningen som har gjorts kring problemområdet utifrån 

vetenskapliga artiklar och akademiska uppsatser.  Syftet med detta kapitel är att belysa vad som 

har gjorts tidigare för att sedan komma fram till en problemdiskussion. 

Det finns väldigt mycket skrivet kring Scrums användning och även hur starkt verktyget är i 

många situationer. Här nedan följer en beskrivning på några av dem: 

Resnick, Bjork & Maza (2011) beskriver hur Scrum används för att organisera teams och 

aktiviteter. De berättar om hur Visual Studio Team Foundation Server kan användas på ett 

effektivt sätt för att genomföra ett scrumprojekt – från att planera sprintrarna till att hålla koll på 

framstegen. Det framställs hur den praktiska användningen av Scrum underlättar bearbetningen 

av en framgångsrik programvara.  

Derby & Larsen (2006) har fokuserat på retrospectives som görs mellan en vecka till en månad 

in i arbetet. Teamet har här en möjlighet att reflektera över varje steg och identifiera förändringar 

och förbättringar som kommer öka kvaliteten på både produkt och arbetssätt. I Scrum används 

”inspect and adapt” – cykler och det finns tydligt definierade mekanismer för att granska och 

förbättra kvalitén. Dess positiva aspekter och förändringsmöjligheter läggs fram på ett konkret 

sätt i deras bok.  

Schiel (2010) beskriver i sin bok hur verksamheter bör gå tillväga för att konvertera sina 

organisationer till agil utveckling, framförallt Scrum. Boken skildrar hur agil utveckling 

framförallt handlar om människor och inte koncept, och det statueras att bokens innehåll har för 

avsikt att ge vägledning och en verktygslåda gällande området.  

Angående svårigheterna med Scrum finns det dock inte mycket skrivet. Det mesta är utspritt och 

det krävs stor bearbetning för att hitta resultat kopplat till det. Nedan följer en presentation av de 

studier som har någon form av relevans i förhållande Scrums problematik.  

Amiri (2012) har skrivit om nackdelar och eventuella svårigheter som kan uppkomma när agila 

metoder anpassas till större organisationer. Amiri nämner bland annat att Scrum saknar en 

omfattande studie om användarens krav, och att metoden inte heller tar någon hänsyn till 

användarens behov av användbarhet. Amiri (2012) menar att utvecklingsteamet har svårt att få 

en helhetssyn på produkten och den önskade statusen på den. Fogelström et al. (2009) nämner 

också att Scrum saknar stöd för ett övergripande långsiktig fokus på produktutveckling i sin 

studie om hur agila metoder anpassas för marknadsdrivna produkter. 

Ionel (2008) har gjort en kritisk studie om Scrum metodologin och har bland annat kommit fram 

till att metoden har en relativt låg synlighet över projektet utanför sprintrarna. Konsekvensen blir 

att det är svårt att uppskatta hur lång tid ett projekt kommer att ta eller hur mycket det kommer 

kosta. Ionel (2008) har konstaterat att i projekt med externa kunder, där budgivning används för 
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att bestämma leverantören för projektet, är det väldigt svårt att använda just Scrum då det inte 

går att bestämma kostnaden rent konkret. Fortsättningsvis menar Ionel (2008) att om projektet är 

för en extern kund, krävs det stor involvering från dennes sida. Kunden måste vara tillgänglig 

och testa de periodiska delresultaten allteftersom projektet fortgår. Genom att använda Scrum 

påverkas synen på kunden mycket av utvecklingen, vilket innebär att en av styrkorna också är en 

av de största svagheterna, kundens involvering inom utvecklingsprocessen. (Ionel, 2008) 

Mustaq & Quereshi (2012) och Khan et al (2011) har skrivit om optimeringen av Scrum. De 

uttrycker att det krävs professionella yrkesverksamma personer med erfarenhet för att bygga upp 

utvecklingsteamet. Detta för att Scrum ska fungera optimalt och för att produkten ska kunna 

levereras i tid. Khan et al (2011) skriver också att Scrum kräver en viss nivå av utbildning för 

samtliga användare, och detta medför att den totala kostnaden för projektet ökar. Vidare leder 

också avsaknaden av erfarenhet hos scrummästaren och/eller produktägaren att arbetsuppgifterna 

blir otydliga. Detta kan i sin tur leda till att ett system utvecklas som inte uppfyller kundens 

önskemål. (Cohn, 2012)  

Björkholm och Brattberg (2010) har skrivit om prioritering, fokusering och leverans vid 

användandet av agila metoder såsom Lean, Scrum och XP. De nämner att det är svårt att få med 

alla kunskaper hos en liten grupp människor, vilket medför att arbetsbelastningen för ett litet 

team blir stor. Fortsättningsvis beskrivs det att Scrum använder sig av många möten på kort tid 

och att de i många fall drar ut på tiden på grund av att den röda tråden inte följs. Ett resultat av 

detta är kortare arbetstider för utförande av arbetsuppgifterna. 

Bergander och Dubén (2009) har skrivit en artikel om sina egna erfarenheter gällande Scrum. De 

nämner bland annat att de korta och snabba utvecklingsfaserna kan leda till bristfällig 

dokumentation i scrumprojekt. Faserna ställer högra krav på utvecklarna, vilket i kombination 

med den korta iterationstiden gör att teams ofta föredrar att kommunicera direkt med varandra 

istället för att hänvisa till ett dokument. Detta leder till att det uppstår osäkerhet gällande vad 

som egentligen ska levereras och testas, och det blir dessutom svårare att förvalta systemet i 

slutändan.  

Schwaber (2004) nämner att flera teams ofta arbetar parallellt med varandra vid större projekt. 

Detta medför att projektet i stort skalas ner och varje del får sin egen struktur och komplexitet. 

Samtliga delar kommer att utarbeta en egen lösning, vilket innebär att det redan från början krävs 

en noggrant definierad kravspecifikation och teknisk arkitektur för att optimera uppdelningen 

mellan teamen. Sen finns det ett dilemma vid arbete i större teams rent geografiskt sätt, gällande 

kommunikationen och hur mötena ska gå till. (Schwaber, 2004) Vidare beskriver Kerzner (2009) 

i sin bok om projektledning gällande planering och kontroll, att det finns olika metoder som kan 

användas för att lösa detta. Däremot är risken för missuppfattningar fortfarande hög och kan leda 

till felaktiga arbetsuppgifter som effekt. (ibid.) Risken i större projekt är att det kan krävas större 

arbetsinsatser än vad ett enskilt scrumteam klarar av att göra, vilket i slutändan kan resultera i att 

projektet i stort misslyckas. (Schwaber, 2004) 

Vidare beskriver Leffingwell (2011) att fler och fler företag har börjat använda sig av agila 

metoder såsom Scrum och XP, men att de är svåra att anpassa till företagsnivå. I studien beskrivs 

det hur teams, som jobbar agilt, måste anpassa sig för att fungera i större organisationer. 
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1.2.1 Anpassningar av metoden (Scrumish) 

En del forskare har inriktad sig på hur Scrum kan kombineras med andra metoder för att på så 

sätt undvika vissa svårigheter. Här presenteras några anpassningar gällande hur man jobbar 

”Scrumish”. 

1.2.1.1 scRumUP 

Det finns numera många företag som utvecklar programvara på ett utspritt sätt. Detta ger i 

praktiken stora fördelar, men det uppstår även komplikationer såsom försämrad kommunikation. 

På grund av detta har Pino et al (2011)i sin forskning föreslagit en metodologi som kallas för 

scRumUP, som är anpassad för industrier som jobbar med en distribuerad mjukvaruutveckling. 

Metoden utgår utifrån en kombination mellan Scrum och en annan välutvecklad metod vid namn 

RUP. Kombinationen ska förena de förmåner som ges av agila metoder och komplettera 

svårigheterna med hjälp av RUP. Pino et al (2011) menar på att tillämpningen av agila metoder 

kan vara fördelaktigt eftersom de betonar de mest kritiska utmaningarna för distribuerad 

utveckling, såsom kommunikation och samordning. Tillämpningen av RUP är främst riktad till 

den distribuerade utvecklingsprocessen, och detta genom att se till att det finns tillräckligt med 

dokumentation som behövs för att möjliggöra projektets uppföljning för distribuerade teams. 

Forskningen är för tillfället baserad på teorier, men ett pilotprojekt runt metoden har påbörjats.   

1.2.1.2 eXScrum 

Qureshi (2011) har i sin studie presenterat en modell som kallas för eXScrum, som är baserad på 

Scrum och XP (Extreme programming). Qureshi (2011) menar att XPs potential är begränsad 

inom vissa aspekter, såsom underhållning av projekt, och inte är lämplig för medelstora och stora 

utvecklingsprojekt. Scrummetoden i sin tur saknar enligt Qureshi (2011) någon form av 

branschpraxis. Båda har goda och starka funktioner, men samtidigt även områden som kan 

förbättras. En integration mellan Scrum och XP görs och styrkorna samlas ihop och tar samtidigt 

bort begränsningar på båda modellerna. Resultatet av fallstudien som gjordes visar att 

integrationen eXScrum utökar potentialen gällande både Scrum och XP-modellen genom att 

eliminera nackdelarna.  

1.2.1.3 Scrum och CMMI 

En studie som har gjorts av Zhang & Shao (2012) visar på möjligheterna att kombinera Scrum 

med Capabilty Maturity Model Intergration (CMMI) för mindre och medelstora organisationer. 

Det har tidigare uppfattats som att dessa två metoder har konflikter med varandra då Scrum är 

lätt och agilt, medan CMMI tolkas som komplex och tungt. Motiveringen till studien är enligt 

Zhang & Shao (2012) att det numera finns det en stor mängd nystartade småföretag vars 

kärnverksamhet är outsourcing av mjukvaruutveckling. Småföretagen är engagerade i att 

utveckla kvalitetsmjukvara och fokuserade på att skapa en organisationskultur baserad på kvalité. 

Samtidigt finns det en generell missuppfattning om att CMMI endast kan användas på stora 

organisationer och att komplexiteten och kostnaderna gör att småorganisationer inte gynnas av 

implementationen. Studien har gjorts genom att kartlägga modeller för metoderna och identifiera 

hur små och medelstora organisationer kan komplettera metoderna till sina projekt. Analysen 

visar i stort att konflikterna som uppfattades inte behöver existera.  Genom att använda CMMI 

och agila metoder som Scrum har synenergin en stor potential att dramatiskt förbättra företagets 

resultat, särskilt för små och medelstora företag. 
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1.3 Problemdiskussion 
En artikel från IDG visar att 9 av 10 scrumprojekt misslyckas, något som gärna tystas ner. 

Statistiken kommer från utvecklaren Björn Granvik på Jayway och bygger på företag som 

deltagit i det så kallade Nokiatestet. Nokiatestet är ett erkänt verktyg för att ta reda om 

projektgruppen jobbar lättrörligt, vilket är det mest grundläggande inom Scrum och andra agila 

metoder. Flertalet konsulter har deltagit i artikeln, däribland Christer Helin på Capgemini som 

sa: ”Jag ser en sämre effektivitet i utfallet när vi försöker använda Scrum”. (Larsson, 2009) 

Steve Denning, som har över 30 års erfarenhet om ledarskap och innovation, skriver att Scrum 

har enorm potential, men att samtidigt över 70 % av företagen misslyckas med att uppnå målen 

efter implementationen. I sin artikel i Forbes nämner Denning att Sutherland beskriver detta som 

ett dilemma när enbart delar av metoden används. Att till exempel arbeta i iterationer, men 

samtidigt avbryta teamet under denna, kan medföra att produktivitet går förlorad. (Denning, 

2011)  

Ken Schwaber, en av grundarna till Scrum, säger även han att många scrumprojekt bedöms som 

misslyckade. Under en intervju med Agile Collbar beskriver Schwaber att 75 % av de 

organisationer som använder Scrum inte kommer att lyckas med att få de fördelar som de hoppas 

på från metoden. (Schwaber, 2008)  

Scrum är väldigt välanvänd, men redovisar samtidigt att flertalet av projekten misslyckas. Trots 

detta menar många utövare på att Scrum är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att på ett 

effektivare sätt uppnå målen med ett projekt. (Denning, 2011)  

Det har även konstaterats att Scrum har vissa svagheter och svårigheter som kan motverkas med 

hjälp av anpassningar och migreringar med andra metoder. (se kapitel 1.2.1 Anpassningar av 

metoden (Scrumish))  

1.4 Problemformulering 
En grundläggande teoristudie har genomförts av tidigare forskning och det har konstaterats att 

det finns problemområden som innefattar bland annat produktfokus, oklarheter vid utformning 

av arbetsprocesser, bristfällig dokumentation och svårigheter vid anpassning till större projekt.  

Det finns ett antal odefinierade problem vid användandet av metoden Scrum. Flertalet studier 

visar dessutom på att den i många fall är ineffektiv. Trots detta används Scrum och anses vara till 

stor hjälp framförallt för företag inom IT-branschen.  

Det finns ett behov för forskningen att undersöka hur specifika problemområden undviks eller 

hanteras för att projektet i stort inte ska misslyckas. Detta främst då det är ett outforskat område 

som få forskare väljer att inrikta sig på. Utifrån detta har följande frågeställning formulerats: 

Hur kan de vanligaste problemområdena hanteras i scrumprojekt? 

För att kunna besvara frågan har den omformats till fem delfrågor:  

DF1: Hur bör Scrum tillämpas praktiskt? 

DF2: Vilka problem finns det vid användning av Scrum? 
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DF3: Vilka problemområden kan problemen med Scrum delas upp i? 

DF4: Hur tillämpas Scrum praktiskt? 

DF5: Hur går man tillväga för att lösa problemområdena? 

1.4.1  Syfte  

Studien har som syfte att skapa en förståelse för hur de vanligaste problemen i scrumprojekt kan 

hanteras. Forskningsbidraget gör främst att andra företag kan ta del av materialet för att på så sätt 

undvika eller hantera de specificerade problemområdena med hjälp av lösningsförslag.  

1.5 Avgränsning 
Med tanke på att det finns väldigt mycket skrivet om Scrums fördelar, kommer studien istället ta 

en motsatt angreppspunkt och fokusera på dess nackdelar. Studien, som syftar till att ta redan på 

hur problemområdena med Scrum kan hanteras, avgränsades därför till att undersöka området 

med ett kritiskt tänk, och se till de problem som finns med metoden.  

1.6 Målgrupp 
I första hand riktar sig studien till IT-företag som använder sig av Scrum. Målsättningen är att de 

ska kunna ta del av studien när ett problem uppstår under ett projekt. Resultatet kommer vara en 

beskrivning gällande hur företag kan gå tillväga för att undvika eller hantera problemområdena. 

1.7 Disposition 
Kapitel 1 Inledning 

Inledningskapitlet består av en bakgrund till uppsatsens ämne, beskrivning av vanligaste 

problemen med systemutvecklingsmetoden Scrum, en problemdiskussion, problemformulering, 

syfte, avgränsning, målgrupp, tidigare forskning, samt hur dispositionen av arbetet har lagts upp 

Kapitel 2 Forskningsansats  

I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga perspektivet, forskningsstrategin, urval av 

respondenter, insamlingsmetod samt analysmetod. Kapitlet redogör hur metoderna har använts 

för att genomföra intervjuerna och litteraturstudierna.  

Kapitel 3 Scrums praktiska användning 

Det här kapitlet beskriver hur Scrum är tänkt att fungera. Det görs en grundlig beskrivning 

gällande Scrums praktiska funktionalitet. Kapitlet har används för att konstruera intervjufrågor 

gällande respondenternas praktiska tillämpning av metoden Scrum. Det har även använts för att 

besvara delfråga DF1: Hur bör Scrum tillämpas praktiskt?  

Kapitel 4 Teori  

Under det här kapitlet beskrivs studiens teoretiska referensram. Det görs en grundlig beskrivning 

gällande vilka problem som är kopplade till Scrum enligt tidigare forskare.  

Kapitel 5 Presentation av empirisk undersökning  

I kapitlet presenteras resultatet från den empiriska studien, där djupintervjuer används som 

metod för datainsamling. Resultatet presenteras utifrån respektive företag och deras förhållning 

till Scrum praxis, samt kopplat till de intervjufrågor som finns med i bilaga 1.  
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Kapitel 6 Analys  

I kapitlet analyseras det empiriska materialet och jämförs med teorin. Analysen ska utifrån 

problemformuleringen besvara på delfråga 3, 4.  

Kapitel 7 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från studien, som dels grundas på det teoretiska materialet, 

insamlad empiri, samt analysarbetet. Studiens delfrågor kommer att besvaras separat och ligger i 

grund för att besvara forskningsfrågan i studiens slutsats.  

Kapitel 8 Slutsats 

I kapitlet presenteras studiens slutsatser som har tagits fram genom att besvara de underliggande 

forskningsfrågorna. Övergripande samband och mönster kunde identifieras utifrån svaren på 

delfrågorna, och på så sätt har den huvudsakliga forskningsfrågan kunnat besvaras.   

Kapitel 9 Utvärdering 

Här redogörs hur säkerställningen av studiens värde har gjorts utifrån utvärderingskategorierna 

intern reliabilitet, pålitlighet trovärdighet, överförbarhet och möjlighet att stryka och konfirmera. 

Därefter följer en metodutvärdering samt förslag till vidare forskning.   

Referenslista  

Här redovisas de tryckta och elektroniska källor som använts i studien. 

Bilagor  

Avslutningsvis bifogas den bilaga som använts vid intervjufrågorna med respondenterna.  
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2 Forskningsansats 
I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga perspektivet, forskningsstrategin, urval av 

respondenter, insamlingsmetod samt analysmetod. Kapitlet redogör hur metoderna har använts 

för att genomföra intervjuerna och litteraturstudierna.  

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
Studiens syfte är att skapa en förståelse gällande hur de vanligaste problemen vid tillämpning av 

systemutvecklingsmetoden Scrum kan hanteras. Forskningen utgår därmed från en hermeneutisk 

ansats, vilket i sin tur är en metod som forskaren använder sig av för att fånga den subjektiva 

innebörden av sociala handlingar, texter, och andra företeelser genom att tolka fenomenen. 

(Bryman, 2011) 

Fortsättningsvis menar Bryman (2011) att hermeneutiska studier vanligtvis använder sig av en 

kvalitativ metod för att tolka och förmedla en djupare förståelse för ämnet som berörs. 

Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes speciella 

livssituation. (Holme och Solvang, 1997) 

Kvalitativa studier bygger på att studera fenomenet inifrån och målet är att skapa en så konkret 

bild som möjligt rörande området som studeras. Informationen som erhålls i undersökningen blir 

därmed mycket beroende på informationskällan. (Holme och Solvang, 1997) 

Studien ska anpassas för att fånga specifikt utvalda personers uppfattning gällande hanteringen 

av de problem med systemutvecklingsmetoden Scrum som har definierats tidigare med hjälp av 

teori. Det är också relevant att studera till hur stor del personerna använder sig av Scrums teorier 

och praktik, då det även kan anses vara en anpassning för att motverka att problem uppstår.  

2.2 Forskningsstrategi 
Vid kvalitativ forskning är det forskarens intressen och frågeställningar som leder 

undersökningen. Inom den kvalitativa forskningen är det istället deltagarnas synpunkter och 

tankar som har huvudfokus (Bryman & Bell, 2011). För att kunna besvara forskningsfrågan och 

uppnå syftet krävdes en djupare förståelse om sociala aktörers uppfattningar gällande hur 

problem med Scrum hanteras, och även hur metoden används i praktiken. Med detta i åtanke är 

den kvalitativa forskningsstrategin mer lämplig än den kvantitativa, då den framförallt lägger 

vikt vid respondenternas uppfattningar.  

Sociala entiteters uppfattningar inom forskningen beskrivs som ontologiska överväganden. 

Objektivismen menar på att det inte finns något samband mellan sociala företeelser och sociala 

aktörer, i motsats till konstruktivismen. Hanteringen av problemområden präglas av sociala 

aktörers uppfattningar gällande området och även hur respondenterna uppfattar problemen i sig 

själva. Studiens utförande stämmer på grund av detta överrens med den kvalitativa 

forskningsstrategin som använder sig av ett konstruktivistiskt synsätt.  (Bryman och Bell, 2011) 

Kvalitativ forskning innehåller ett induktivt synsätt, vilket betyder att den formade teorin 

genereras utifrån praktiken. Dess motsats är ett deduktivt synsätt, som innebär att forskaren utgår 

från teorin och testar den i praktiken. (Bryman & Bell, 2011) Det synsätt som användes i studien 

var främst induktiv, då djupförståelse kring området krävdes. Detta synsätt användes för att 
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samla in empirin kopplad till studien. I analysfasen fanns det dock ett visst inslag av deduktion 

då det med hjälp av teori konstruerades specifika problemområden.  

Bryman & Bell´s (2011) uppfattningar om kvalitativ forskning är att den är induktiv, 

konstruktivistisk och tydande, vilket också stämmer överrens med den strategi som användes för 

att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningar. 

2.3 Urval 
Kvalitativ forskning använder sig främst av ett icke-slumpmässigt urval. (Holme och Solvgang, 

1997) Kvalitativa studier syftar till att ge en djupare, mer fullständig uppfattning och öka 

informationsvärdet. Urvalet bör vara systematiskt utifrån strategiskt och teoretisk formulerade 

kriterier snarare än slumpmässiga eller tillfälliga urval. Detta kan innebära att det i praktiken 

söks efter ”extrema” fall, snarare än de genomsnittliga, för att få en stor variationsbredd i 

materialet. (ibid) 

Vidare beskriver Holme och Solvang (1997) att det är viktigt att intervjupersonerna ”på goda 

grunder” sitter inne på rikligt med kunskap om forskningsområdet. Främst innebär det att 

personerna är ”mer medvetna än andra” eller brukar ”reflektera över sin situation”.  

Företagen som har varit valida för studien är kopplade till IT-branschen och har arbetat i flera år 

med systemutveckling.  

Urvalet av respondenter har främst varit styrt av svarsfrekvensen från företagsutskicken. Till en 

början skickades dryga 25 mejl ut till specifikt utvalda företag enligt kriterierna ovan. En del 

hörde av sig och en del ringdes upp för att kontrollera om de kunde hjälpa till i undersökningen.  

Efter en utdragen period hade fem företag gått med på att hjälpa till och bli intervjuade. 

Allteftersom intervjuer bokades in slutade det med att ett företag var tvungna att dra sig ur då de 

hade för mycket att göra, och en intervju ansågs dessutom inte vara användbar i studien. Detta 

eftersom den inte innehöll tillräckligt med information för att presenteras.  

Enligt Holme och Solvang (1997) bör det skiljas på informanter och respondenter. Informanter är 

personer som egentligen står utanför det ämne som ska undersökas, men som ändå kan bidra med 

relevant information. Respondenter i sin tur är personer som i stor grad är delaktiga i 

forskningsämnet.  

Intervjuerna som har genomförts har antingen varit med scrummästare eller personer som har 

suttit med i flertalet utvecklingsgrupper i scrumprojekt. Detta har också varit kriterievalet för 

studien. Samtliga personer som deltagit har ansetts vara respondenter, de har således varit direkt 

involverade i forskningsfrågan som sådan. Alla gånger har de inte varit direkt involverade i hur 

problemhanteringen har gått till rent konkret, men de anses ändå ha varit delaktiga i själva 

handläggningsprocessen.  

Angående diskretion finns det viss information som utövare inte vill att andra ska ha tillgång till. 

Forskarna måste därför utlova diskretion vid användning av den information som erhållits. Det 

finns särskilda krav gällande anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt som måste uppfyllas. 

(Holme & Solvang, 1997)  
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Samtliga personer som har deltagit i studien har med detta i åtanke erbjudits möjligheten att vara 

anonyma. Två av respondenterna valde detta alternativ och därför har samtliga presenterats med 

fiktiva namn.  

Holme och Solvang (1997) beskriver att en kvalitativ metod baseras på en “närhet till 

forskningsobjektet”. Det förekommer en subjektrelation mellan forskare och respondenter som är 

nödvändig för att förstå den situation som enskilda individer, grupper eller organisationer 

befinner sig i.  

En översiktlig förstudie har därför gjorts angående respektive respondents koppling till ämnet, 

samt vilken arbetssituation denne befinner sig i. Detta för att säkerställa att utövaren sitter inne 

på relevant kunskap inom forskningsområdet. I förstudien ingår vilken position respondenten har 

på sin arbetsplats, antal år denne har arbetat med ämnet, samt hur många scrumprojekt som 

han/hon har varit delaktig i. Målet har varit att i slutändan uppnå en acceptabel validitet inom 

forskningsområdet.      

2.4 Insamlingsmetod 

2.4.1 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är fokuserade på en mer öppen diskussion där respondenten har 

möjligheten att själva tala fritt om ämnet, vilket ger en bättre insikt i vad denne anser vara 

relevant. (Bryman, 2011) Informationen ska helst samlas in under former som ligger så nära 

vanliga och vardagliga samtal som möjligt. Frågorna är framförallt semistrukturerade och 

tematiserade. Detta medför att intervjun i sig självt är väldigt flexibel och det är upp till 

forskaren själv att styra utövaren i rätt riktning. (Holme och Solvang, 1997) 

For instance, researchers using CQR [Consensual Qualitative Research] usually send potential participants a 

copy of the interview protocol before the interview takes place so they know what they will be asked and, ideally, 

can reflect on their experiences and be prepared to discuss those experiences as they relate to the topic of 

investigation (Hill et al., 2005). 

Inför varje intervju skickades ett mejl ut till den specifika respondenten, främst för att klargöra 

inriktningen och dessutom ge denne lite tid att förbereda sig på vilka frågor som kom. 

I kvalitativ forskning är det både intressant vad intervjupersonerna säger och på vilket sätt de 

säger det. Det är alltså viktigt att fokusera på vilket sätt respondenten gör ett specifikt uttalande. 

(Bryman, 2008) 

Vid varje intervju tillfrågades respondenten om ett godkännande gällande inspelning av 

konversationen. Detta skapar en möjlighet att göra en mer fullständig transkribering. 

Empiriinsamlingen i studien har alltså gjorts på intervjubasis, dels med en projektledare och 

scrummästare som anses vara expert på området, samt med en person som är utvecklingschef 

och har suttit med i flertalet scrumprojekt. Samtliga respondenter som har intervjuats har varit 

kopplade till ett specifikt företag. Intervjufrågorna har främst baserats på företagets användning 

av Scrums praxis, och dels på stora arbetsområden. Frågorna har varit semistrukturerade till en 

början för att sedan gå in mer på djupet. Vissa ledande frågor uppkom för att säkerställa 

informationen. Anledningen är främst för att området ska studeras på djupet, vilket endast kan 

göras med hjälp av djupintervjuer med respondenter kopplade till området.    
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2.4.2 Litteraturstudie 

I studien har Google Scholar samt Högskolan i Borås biblioteks sökfunktion Summon använts 

för att hitta relevant litteratur och vetenskapliga artiklar kopplade till ämnet. Större delen av den 

tidigare forskningen gjord på ämnet är i elektroniskt format, exempelvis databaser, vetenskapliga 

artiklar och e-böcker. Mycket av det relevanta materialet finns också på sociala medier såsom 

bloggar och forum. För att säkerställa att materialet var relevant gjordes en kortare undersökning 

av personen/personerna som sammanställt det. Enbart material skrivet av personer som har/hade 

flera års erfarenhet och/eller hade refererats av flertalet forskare tidigare användes i studien.  

Gällande just hur problemen med systemutvecklingsmetoden Scrum hanteras finns det väldigt 

lite skrivet. För att kunna komma med några konkreta punkter har för en deduktiv ansats använts 

med hjälp av det teoretiska materialet för att kunna sammanställa problemområden.  

2.5 Analysmetod 

2.5.1 Teoretisk dataanalys 

För att besvara studiens forskningsfråga gällande vilka problemområdena är och vilka de kan 

delas upp i, genomfördes en analys baserat på enbart teori. Syftet med den teoretiska 

dataanalysen var att identifiera övergripande mönster och samband mellan problemen i befintlig 

teori, för att på så vis besvara delar av forskningsfrågan. Detta angreppssätt användes vid 

struktureringen av problem med Scrum, där mönster och samband drogs mellan dem för att 

konstruera problemområden.  

2.5.2 Transkribering, helhetsanalys och jämförelse  

Enligt Holme och Solvang (1997) måste all strukturering och organisering av information göras 

efter det att samtlig insamling är avslutad. Det finns inte heller några standardiserade rutiner, 

procedurer eller tekniker för att analysera kvalitativt material. Detta innebär i praktiken att 

forskarna själva får utarbeta en egen metod att bearbeta materialet. (ibid)  

I studien har följande analyssteg använts: transkribering, helhetsanalys och jämförelse. Detta för 

att först och främst få ner all information i textform, för att sedan kunna strukturera 

informationen i sin helhet och därefter i delar. Slutligen gjordes en jämförelse mellan områdena 

och Scrums praktiska användning. En jämförelse mellan empirin och Scrums praktiska 

användning ger en djupare insikt i hur företagen förhåller sig till Scrums praxis, vilket sedan kan 

härledas till problemområdena för att komma med konkreta punkter gällande problemhantering.  

Enligt Holme och Solvang (1997) beskrivs helhetsanalys som en metod att bearbeta och 

analysera kvalitativ data som text, även om den kommer från transkriberade ljudinspelningar 

från intervjuer. 

Helhetsanalys innebär att man ser till helheten i den insamlade informationen. Intervjuerna i sig 

självt får inte någon mening förrän de sätts in i det sammanhang i vilket de gjordes. (ibid.) Den 

består av tre faser: 

●    Tematisering 

●    Formulera frågeställningar 
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●    Systematisk analys 

Tematisering innebär att man väljer övergripande problemområden, teman, vilket i studien 

resulterade i en uppdelning i följande delar; förhållning till Scrum, produktfokus, 

arbetsprocesser, dokumentation samt stora projekt. De delarna valdes eftersom de direkt kan 

härledas till antingen de specifika problemområdena, och/eller hur företagen förhåller sig till 

Scrums praxis.  

Formulera frågeställningar består av att konkretisera de teman som valts ut. Att specificera hur 

företagens koppling till varje tema gör att de hanterar definierade problemområden.     

Systematisk analys av intervjuerna innebär att man går tillbaka till materialet och kontrollerar att 

respondenten faktiskt har berört det problemområde som har definierats.  

2.6 Utvärderingsmetod 
En kvalitativ studie kan utvärderas utifrån de alternativa kvalitetskriterierna: överförbarhet, 

trovärdighet samt möjlighet att styrka och konfirmera för att styrka studiens tillförlitlighet. Intern 

reliabilitet, som dock främst används inom kvantitativ forskning, kan även tillämpas inom den 

kvalitativa forskningen om man lägger mindre vikt gällande mätning. (Bryman & Bell, 2011)  

2.6.1 Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet syftar till att resultaten inte är påverkade av omständigheter, utan forskarlaget 

ska vara överens om tolkningen. (Bryman & Bell, 2011) 

2.6.2 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser av forskningsprocessen. Detta kan säkerställas genom att låta kollegor fungera som 

granskare, opponenter på forskningsarbetet. I detta ingår bland annat en bedömning om de 

teoretiska slutsatserna är berättigade. (Bryman, 2011) 

2.6.3 Trovärdighet  

Trovärdighet, som motsvaras av intern validitet, handlar om hur väl forskarnas observationer 

stämmer överens med den teori som utvecklas. Den sociala verklighet som studeras kan ses och 

tolkas annorlunda beroende på vem som studerar den. Det är alltså studiens trovärdighet som 

avgör hur acceptabel forskarens beskrivning är utifrån andra människors perspektiv. (Bryman & 

Bell, 2011)  

 

Studien bygger på empirin som insamlad med hjälp av semistrukturerade intervjuer. De 

involverade respondenternas svar kan tolkas på olika sätt och det är på grund av detta som även 

trovärdighet används som ett av studiens utvärderingskriterier. 

2.6.4 Överförbarhet  

Överförbarhet, som motsvaras av extern validitet, handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra sociala sammanhang (Bryman & Bell, 2011).  

 

Kvalitativ forskning syftar till att skapa en djupare förståelse gällande ett specifikt område, 

istället för bredd. De lägger stor vikt på att ta fram detaljerade beskrivningar av det sociala 

sammanhang som studeras, vilket sedan kan användas som underlag för att bedöma hur 
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överförbart studiens resultat är till en annan kontext. Överförbarheten är ett problem för 

kvalitativa forskare, då de ofta tenderar att använda sig av begränsade resultat. (Bryman & Bell, 

2011) 

I studien valdes överförbarhet som ett utvärderingskriterium just på grund av det som är 

beskrivet ovan.  

2.6.5 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Forskaren ska kunna säkerställa att han eller hon har agerat i god tro. Personliga värderingar och 

teoretiska inriktningar påverka studiens resultat. (Bryman & Bell, 2011)  

 

Studien är utformad med en kvalitativ forskningsstrategi, där forskarnas uppfattningar 

framförallt är det som ligger i grund för undersökningen. Kriteriet anses därför vara lämpligt att 

ta med i studien för att styrka resultatet.  

2.7 Presentationsmetod 
Presentationsmetoden har en viktig roll i hur studien kommer uppfattas och för vilka den är 

riktad till. Valet av presentationsform är framförallt beroende av vilken målgrupp som man 

ämnar rikta sig mot. (Goldkuhl, 2011)  

De teoretiska delarna har sammanställts textuellt och förklarats med hjälp av modeller. Det 

empiriska materialet är omarbetat till textform och presenterat i empiridelen. Analysdelen är 

även den presenterad i textform som i sin tur ligger i grund för resultatdiskussionen och beskrivs 

med hjälp av en textuell utläggning. Slutsatserna har tagits fram utifrån resultatdiskussionen och 

framställs även den i textform.  
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3 Scrums praktiska användning 
Under det här kapitlet beskrivs hur Scrum är tänkt att fungera. Det görs en grundlig beskrivning 

gällande Scrums praktiska funktionalitet. Kapitlet har används för att konstruera intervjufrågor 

gällande respondenternas praktiska tillämpning av metoden Scrum. Det har även använts för att 

besvara delfråga DF1: Hur bör Scrum tillämpas praktiskt? Då den analytiska jämförelsen i 

kapitel 6.2 Förhållning till Scrums praxis, görs mellan detta kapitel och det empiriska materialet 

i kapitel 5 Presentation av empirisk undersökning. 

3.1 Kort om Scrum 
Scrum är en agil systemutvecklingsmetod som skapades av amerikanen Jeff Sutherland 1993. 

Han lånade i sin tur termen av två japanska managementforskare vid namn Hirotaka Takeuchi 

och Ikujiro Nonaka och deras arbete ”The new product development game” (1986).  

Scrum är en minimalistisk metod som framförallt belyser problem organisationen har. 

(Björkholm & Brattberg, 2010)  

”Scrum does not provide the answers to how to build quality software faster. Scrum is a tool, a 

framework, you can use to find out what you need to do to build quality software faster” 

- Schwaber (2004) 

3.2 Förutsättningar för projektet 
Här beskrivs vad som är grundläggande för att ett scrumprojekt ska kunna genomföras. 

3.2.1 Krav 

Det finns många olika sätt att införskaffa den information som behövs för att skapa en specifik 

produkt. Här nedan beskrivs några av de metoder som är mest använda för just det ändamålet. 

Metoderna är dock inte enbart relaterade till just Scrum, utan används flitigt inom 

utvecklingsprojekt för att skapa en uppfattning om vad kunden egentligen är ute efter.  

 Produktgenomgång 

 Rollmodellering 

 Kundintervjuer 

 Undersökningar 

 Observationer 

Kunden är oftast den som beskriver vad som krävs av själva produkten, även om utvecklarna 

själva ibland lägger till några innovationer. Viktigt att tänka på är att inte lägga till för många 

innovativa lösningar, eftersom de ibland inte är önskvärda. (Pries & Quigley, 2011) 

3.2.2 Användningsfall  

Ett standardiserats arbetssätt för att klarlägga kraven som samlats in, är att strukturera 

användningsfallen. Med hjälp av Unified Modeling Language (UML) kan man grafiskt och 

textuellt skissa upp vilka funktionella krav som är definierade från kundens sida, vilket ger en 

bättre överblick över hur slutprodukten ska se ut. Detta tillvägagångssätt minskar den 

överflödiga informationen från beskrivningen och förkortar även tiden det tar att leverera kraven 

till utveckling.  Det är även möjligt att använda sig av mallar när tekniken ”användningsfall” 

används, vilket gör det minimala dokumentationsbehovet för Scrum uppfylls. Användningsfallen 
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visar rent grafiskt hur kunden i praktiken kommer att använda produkten. Den speglar samspelet 

mellan användare, vilket består av flertalet scenarier där specifika slutanvändare genomför 

interaktioner med produkten och svar ges. (Pries & Quigley, 2011) 

3.2.3 Användarberättelser 

Vid användning av Scrum är det viktigt att strukturera upp delarna i användarberättelser.  

“A user story describes functionality that will be valuable to either a user or purchaser of a 

system or software” 

-Cohn (2004) 

En användarberättelse består av tre delar: 

 En översiktlig beskrivning som används för planering och påminnelse 

 En detaljerad beskrivning av berättelsen i detalj 

 Tester och dokumentdetaljer som kan användas för att bestämma när berättelsen är färdig 

Eftersom användarberättelser traditionellt handskrivs på pappersnotiser, har Jeffries (2001) valt 

att namnge tre aspekter enligt följande: Kort, Konversation och Konfirmation. Kortet är det mest 

synliga uttrycket för en användarberättelse, men inte det viktigaste. I praktiken ska korten:    

“Represent customer requirements rather than document them”  

-Davies (2001) 

Detta är ett bra sätt att se på användarberättelser; Kortet beskriver texten, detaljerna utarbetas i 

konversationen och registreras sedan i konfirmationen. (Cohn, 2004) 

Scrum sätter högt värde på kundernas interaktion och lika mycket på formell dokumentation. Det 

optimala är när kunderna själva är med och skriver användarberättelser. Frågor som uppkommer 

kan då hanteras direkt med kunden, vilket gör att utvecklarna verkligen förstår vad målet är med 

användarberättelsen och vad som ska göras. (Pries & Quigley, 2011) 

3.3 Scrums roller 
Inom Scrum finns det tre olika roller, där samtliga har olika ansvar och arbetsområden.  

3.3.1 Produktägare  

Produktägaren är representant för samtliga personer som är delaktiga i projektet och bär på 

ansvaret för lönsamheten. Denne ser projektet som en kommersiell produkt och jobbar för att 

maximera utdelningen på projektet. Det är produktägaren som framför kraven till 

utvecklingsteamet och samtidigt bestämmer vad som ska prioriteras i projektet. Det är alltså 

produktägaren som ser till att det som prioriteras och utvecklats bidrar till affärsnytta i form av 

ROI (Return On Investment). (Sutherland, 2010) 

Vidare beskriver Sutherland (2010) att det även är produktägarens ansvar att det som prioriteras 

hamnar i produktbackloggen. Att belysa de krav som behövs, bryta ner kraven löpandes, och ha 

möte med utvecklingsteamet för att berätta om vad som ska behövas göras och granska det som 

är gjort. 
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Det händer ibland att rollen består av flera personer, då det kan vara en tung post. Vid sådana 

tillfällen är det viktigt att tänka på att gruppen "pratar med en mun" när de framför sina 

prioriteringar. Dubbelkommandon kan vara förödande för produktivitet och kvalitet. (Björkholm 

& Brattberg, 2010) 

3.3.2 Scrummästare  

”The Scrum Master is responsible for ensuring that Scrum values, practices, and rules are 

enacted and enforced”  

 - Schwaber & Beetle (2004) 

Scrummästaren är coachen i laget och ser bland annat till att utvecklingsteamet förankrar Scrum 

med affärsnytta. Med detta sagt är dock inte scrummästaren någon chef eller projektledare för 

utvecklingsteamet, utan denne tjänar utvecklingsteamet genom att skydda dem från störningar 

utifrån. Scrummästaren hjälper dessutom till att guida produktägaren gällande maximering av 

ROI och på ett eller annat sätt nå målen med hjälp av Scrum. Scrummästaren ser även till att 

samtliga i utvecklingsteamet förstår och följer Scrums praxis. (Schwaber & Beetle, 2004) 

När det uppstår störningar är det scrummästarens uppgift att välja ut en representant från 

utvecklingsteamet för att lösa den. Scrummästaren själv löser inte uppgiften, men ser till att 

någon annan gör det. På så sätt undviks diskussioner angående vem som ska göra vad och 

samtidigt minskar risken att störningen förblir orörd. (Björkholm & Brattberg, 2010) 

 

Scrummästaren ser till att informationen är uppdaterad och tillgänglig för hela 

utvecklingsteamet. Rollen skyddar inte bara utvecklingsteamet utifrån utan även internt då han 

eller hon hanterar all konflikt som uppstår inom teamet eller runt dess omgivning (Schwaber & 

Beetle, 2004). 

Kortfattat ansvarar scrummästaren för att: 

 Avvärja hinder 

 Stöda och engagera utvecklingsteamet 

 Skydda utvecklingsteamet från yttre störningar 

 Scrums värderingar och praxis följs 

 Leda dagliga scrummöten med utvecklingsteamet och produktägare 

 

3.3.3 Utvecklingsteam 

”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 & Beetle (2004) 

 

Utvecklingsteamet är motorn i projektet. Det är utvecklingsteamet som bygger själva produkten 

som beställaren i slutändan ska använda och består normalt sett av 5-9 personer med rätt 

kompetens och kunskap. Det är främst en självorganiserad funktionell grupp med en mycket hög 

grad av självständighet och ansvarstagande. Det betyder att medlemmarna själva bestämmer om 

vem som ska vara ansvara för vad. (Sutherland, 2010) 
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Det finns ingen hierarkisk uppbyggnad inom gruppen, utan alla är "utvecklare". Anledningen är 

att utvecklingsteamet ska utgå från produktbackloggen och samtliga ska vara med och dela på 

ansvaret. (Björkholm & Brattberg, 2010) 

Utvecklingsteamet ansvarar för att: 

 Lägga upp mål för sprinten och specificera resultat 

 Att vara självorganiserade, planera och utföra detta arbete 

 Kvaliteten på resultatet av produktionen 

 Att visa upp resultatet för produktägaren  

 

3.4 Projektutformning - timeboxing 
Det finns två sätt att leverera en produkt på. Antingen sker det på det datum som är utsatt oavsett 

hur mycket det finns kvar att göra (timeboxing), eller så tar man så mycket tid på sig som anses 

lämpligt (scopeboxing). Scrum arbetar enligt metoden timeboxing och sätter ut ett specifikt 

datum när produkten ska vara klar. Eftersom arbetet sker med en prioriterad produktbacklogg 

kommer de viktigaste funktionerna vara klara i tid, och sen får man komma med påbyggnader 

och uppdateringar efteråt. (Björkholm, & Brattberg, 2010) 

3.4.1 Tidsuppskattning 

För att en tidsuppskattning ska vara möjlig måste samtliga personer involverade ha samma 

uppfattning av vad som definieras som klar, Definition of Done (DoD). Det vanligaste sättet att 

se på detta är ”när den är potentiellt releasbar”. Vilket innebär när objekten är färdigkodad, 

färdigtestad, buggfixad, dokumenterad, packad och klar. (Björkholm & Brattberg, 2010) 

3.4.1.1 Planning poker 

Ett sätt att tidestimera på är att använda sig av planning poker. Hela teamet medverkar i detta sätt 

att planera. Produktägaren kan medverka som åhörare eller observatör.  Processen: 

 

Scrummästaren förbereder en hög med kort innan 

övningen börjar. Korten delas ut jämnt till samtliga 

medlemmar i teamet. Kortsekvensen brukar oftast 

härstamma från Fibornacci serien: 1-1-3-5-8-13-21-

34 o.s.v.  Scrummästaren börjar därefter övningen 

med att beskriva varje användarberättelse som ska 

estimeras, och efter det att samtliga extrafrågor är 

besvarade väljer varje medlem ett kort med det 

nummer som anses vara lämpligt.    

Figur 1.0 – Planning poker (http://www.crisp.se/bocker-och-produkter/planning-poker) 

När alla sedan har valt ett kort, vänds dem, och hela teamet kan se vad de andra har valt. Om det 

är så att det är grova skillnader i estimeringen, får den med lägst kort argumentera med den som 

har högst. De har möjligtvis upptäckt något som övriga medlemmar har missat. Detta görs för 
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samtliga användarberättelser och scrummästaren tar anteckningar genom hela övningen. (Pries, 

& Quigley, 2011)   

3.4.2 The Spike 

”The Spike” är egentligen inte ett attribut inom just Scrum, utan mer en agil process som 

används i samband med flertalet agila metoder. Det skulle kunna definieras som: 

A time boxed period used to research a concept and/or create a simple prototype 

I situationer där tiden för att implementera tekniska lösningar inte är känd, kan uppgiften delas 

upp i två delar. ”The spike”, den första delen, är utredningen som krävs för att samla in 

kunskapen som behövs för att genomföra uppgiften. Planeringen för detta kan antingen ske 

mellan sprintrar eller, vid arbete i större teams, ses som en leverabel i en sprint. (Pries & 

Quigley, 2011) 

Tanken med ”the spike” är att klarlägga risken 

på grund av den tekniska osäkerheten som 

finns inom projektet. Två personer ur teamet 

kommer att undersöka teknologin för att se vad 

som krävs för att använda denna på ett effektivt 

sätt i arbetet. Den andra delen handlar om ett 

genomförande av uppgiftsimplementationen.  

Med detta sagt är det inte alltid möjligt för ”the 

spike” att leverera konkret, värdefull, 

levererbar funktionalitet. Ofta kan syftet vara 

att skaffa tillräcklig information för att ta ett 

framgångsrikt beslut. (Pries & Quigley, 2011)  

 

 

        Figur 1.1 – The Spike (Pries & Quigley, 2011) 
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3.5 Sprintar 
Scrumteams jobbar i iterationer, eller så kallade sprintar, på vanligtvis omkring två veckor. 

Sprintens längd varierar dock beroende på vilka arbetsuppgifter som krävs och vad intressenterna 

har för behov för snabba omprioriteringar. Det är rimligt att hålla alla sprintar inom samma ram 

för möjligheten att jämföra resultaten mellan dem. (Björkholm & Brattberg, 2010). 

Sprinten består av aktiviteterna: 

springplaneringsmöte, dagliga 

scrummöten och ett sprintslut. Vid 

”demo” på bilden brukar teamet 

visa upp vad de har åstadkommit 

under sprinten och återblicksmötet 

finns till för att utvärdera detta. 

(Björkholm & Brattberg, 2010). 

För att starta upp den första 

sprinten krävs det egentligen inte 

mer än en trettiodagars estimering 

på produktbackloggen. Sprinten 

kan startas upp enbart med koncept 

och en ”önskelista”. (Schwaber & 

Beetle, 2004) 

 

Figur 1.2 – Scrumprocessen (Björkholm & Brattberg, 2010) 

3.6 Scrumaktiviteter  

3.6.1 Dagligt scrummöte 

Scrummötet är ett dagligt möte som är tidsbegränsat till 15 minuter. Målet med mötet är en 

statusuppdatering gällande projektet. Scrummästaren ser till att varje utvecklare i teamet får tid 

att svara på tre huvudsakliga frågor. (Schwaber & Beetle, 2004)  

Det är viktigt att det dagliga scrummötet inte blir till en designsession eller arbetsmöte. Ingen 

diskussion gällande något specifik designproblem eller lösning av detta bör göras. Genom att 

begränsa omfattningen på mötet bibehåller scrummästaren längden på mötet i schack och 

konstant. (Schwaber & Beetle, 2004) 

3.6.1.1 Vad har gjorts sen förra mötet?  

Denna fråga behandlar endast de senaste 24 timmarna på dygnet om det inte har varit en helg 

eller röd dag innan. Utvecklaren ska endast återberätta det arbete hen utfört som är relaterat till 

utvecklingsteamet och den nuvarande sprinten. Ett exempel är när utvecklaren har jobbat med 

något som inte har med den nuvarande sprinten att göra, då ska detta tas upp som ett hinder. Allt 

arbete som har utförts och som inte är relaterat till sprinten bör ses som hinder. (Schwaber & 

Beetle 2004) 
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3.6.1.2 Vad ska göras till nästa möte? 

Här besvaras frågor gällande vilket arbete som ska utföras under dagen för respektive utvecklare. 

Det kan hända att arbetsuppgifterna skiljer sig gentemot planeringen och detta medför att 

utvecklingsteamet bör träffas efter mötet för att prata om de nyplanerade arbetsaktiviteterna. En 

del medlemmar i gruppen kan behöva justera sitt arbete baserat på den nya planeringen. Genom 

att få frågorna besvarade kan utvecklingsteamet göra en mer korrekt bedömning ifall de ligger 

enligt planeringen eller ifall justeringar behöver göras. (Schwaber & Beetle 2004) 

3.6.1.3 Vilka hinder finns det?   

Ifall de planerade arbetsaktiviteterna inte kan utföras så ska det utredas om vad som står i vägen. 

Det är viktigt att identifiera vilka hinder som existerar för utvecklingsteamet. Varje utvecklare 

har en plan att följa och ett mål att nå. Uppstår det hinder för en enskild utvecklare så påverkar 

det hela utvecklingsteamet. (Schwaber & Beetle, 2004) 

Genom att hålla en 15 minuters möte kan utvecklingsteamet bland annat identifiera och 

undanröjda hinder för fortsatt utveckling, förbättra kommunikationen och fördjupa den enskilde 

gruppmedlemmens kunskap om projektet. Det dagliga mötet används samtidigt för att bedöma 

utvecklingen gentemot sprintmålet. Mer konkret om utvecklarna jobbar i tillräckligt hög takt för 

att hålla tidsplanen och slutföra arbetet i sprintbackloggen. (Schwaber & Beetle, 2004) 

3.6.2 Sprintplaneringsmöte 

Vid sprintplaneringsmötet samlas teamet och mötet kan delas upp i två olika delar. Båda delarna 

ska svara på följande frågor:  

 Vilka funktioner ska adderas till produkten efter kommande sprint är avslutad?  

 Vad behövs för detta?  

3.6.2.1 Del I 

Under första delen utför teamet en uppskattning av varje objekt som produktägaren presenterar i 

produktbackloggen, alltså vilket funktionalitet som teamet hinner utveckla under sprinten. Vilka 

och antal objekt som väljs ut från produktbackloggen avgör utvecklingsteamet själva eftersom 

det endast är dem som kan besluta om vad de kan/hinner uträtta inför den följande sprinten. 

(Schwaber & Sutherland, 2011) 

Efter framtagningen av prognosen formulerar utvecklingsteamet ett sprintmål. Sprintmål 

fungerar som vägledning för utvecklingsteamet och beskriver varför delarna behöver göras med 

hänsyn till produktbackloggen. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

3.6.2.2 Del II 

Andra delen handlar om att bestämma hur det utvalda arbetet ska göras. Utvecklingsteamet 

bestämmer hur de ska utforma de utvalda objektens funktionalitet och på så sätt färdigställa 

produktdelar under sprinten. Det är de utvalda objekten från produktbackloggen samt deras 

leveransplan som kallas för sprintbackloggen. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

Produktägaren kan vara närvarande under andra delen av mötet för att förtydliga de utvalda 

objekten samt hjälpa till med bedömningar. Det händer att utvecklingsteamet känner att de har 

för mycket eller för lite att göra, vilket kan resultera i ett behov av att planera om 
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sprintbacklogen med hjälp av produktägaren. Det är även tillåtet för utvecklingsteamet ett bjuda 

in andra deltagare för tekniska eller verksamhetsmässiga råd. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

Vid slutet av mötet bör utvecklingsteamet presentera för produktägaren och scrummästaren hur 

de tänker arbeta för att nå sprintmålet och skapa de förväntade delprodukterna. (Schwaber & 

Sutherland, 2011) 

3.6.3 Inspect and adapt 

Inspect and adapt, även kallad för Deming Cycle eller Plan-Do-Check-Act (PDCA), är ett 

återkommande arbetssätt där efter varje sprint görs det en utvärdering på produktens och 

processens utförande. Målet med utvärderingen är att lära sig vad som har hänt, och vad som 

kunnats göra annorlunda under sprintens gång. (Björkholm & Brattberg, 2010) 

3.6.3.1 Sprintgranskning  

Vid slutet av varje sprint hålls det ett sprintgranskningsmöte. Här presenterar utvecklingsteamet 

för produktägaren, och alla närvarande intressenter, vad som har gjorts under sprinten. Det är vid 

denna tidpunkt intressenterna kan se en del av slutprodukten och kontrollera ifall det stämmer 

överrens med vad de hade tänkt sig. (Schwaber & Sutherland 2011) 

Granskningsmötet är dock ingen demovisning, utan fokuseringen ska vara på själva 

konversationen mellan intressenterna och utvecklarna. Scrum betonar att det ska spenderas så lite 

tid som möjligt på själva förberedningen av presentationen. Ramen är satt till max två timmar 

och inga Powerpoint-bilder ska presenteras. Enbart det som har gjorts och alla som är närvarande 

får ställa frågor och ge kommentarer. (Sutherland, 2010) 

Momenten som ingår i sprintgranskningen är:  

 Produktägaren definierar vad som är klart och vad som inte är klart. 

 Utvecklingsteamet presenterar och diskuterar vilka problem de stötte på och hur de 

löstes, samt vad som gick bra under sprintens gång.  

 En presentation av det som har gjorts klart under sprinten från utvecklingsteamets sida, 

samtidigt som de svarar på frågor om det de visar. 

 Produktägaren värderar produktbackloggen och bedömer en prognos för slutdatumet.  

 Alla på mötet diskuterar vad som ska göras härnäst och grundar ett underlag för 

nästkommande sprintplaneringsmöte. 

Efter sprintgranskningsmötet resulterar det med en uppdaterad produktbacklogg som beskriver 

vad som ska göras för nästkommande sprint. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

3.6.3.2 Sprintåterblick  

Sprintåterblick är ett tillfälle där utvecklingsteamet och produktägaren träffas för att förbättra 

arbetssättet. En plan med förbättringar till nästa sprint skapas genom en granskning av det som 

har gjorts och en diskussion gällande vad som har gått bra och vad som skulle kunna gå bättre. 

(Björkholm & Brattberg, 2010) 

Eftersom iterationerna är korta skapas en möjlighet för utvecklingsteamet att förbättra sig under 

projektets gång. (Björkholm & Brattberg, 2010) Scrummästaren hjälper utvecklingsteamet att 
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effektivisera sina utvecklingsprocesser inom Scrum-ramverket för att på så sätt bli effektivare 

inför nästa sprint. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

Målet är att det ska resultera i en prioriterad lista med förbättringar som ska kunna införas i 

nästkommande sprint. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

3.6.4 Lanserings-burndown 

Ett projekt har oftast en tydlig start och ett tydligt avslut, även om förändringar sker konstant. 

Lanserings-burndown visar grafiskt hur projektet går i sin helhet. Grafen fungerar i praktiken 

som en sprint burndown chart. Skillnaderna ligger i att variabeln i y-axeln ersätts med totalt antal 

story points som återstår i projektet och variabeln på x-axeln ersätts med en tidsenhet i antingen 

veckor, månader eller sprintar. Grafen uppdateras efter varje sprint och på så sätt går det att 

utläsa om projektet ligger inom budgetramen eller ifall justeringar behöver göras. Om variabeln 

är tiden och innehållet är låst, går det visa lanseringsdatumet genom att dra en utökad linje på 

trenden. (Björkholm & Brattberg, 2010) 

3.7 Scrumartefakter 

3.7.1 Produktbacklogg 

Scrumteams arbetar från en enda, prioriterad produktbacklogg. Denna fungerar som en 

arbetslista för hela projektet. Eftersom allting har prioritet är det väldigt tydligt vad som är nästa 

arbetsuppgift. (Woodward, Surdek & Ganis, 2010) 

Punkterna som står med på listan kallas för ”backlog items” och de kan ha sitt ursprung från 

många olika källor. Marknadsföringen kan generera egenskaper och funktioner. För 

försäljningssyfte kan objektet ändras så att produkten i slutändan blir mer konkurrenskraftig eller 

tillfredsställer en specifik kund. Praktik generar backlog som bygger teknologi, vilket gör att 

produkten blir funktionell. Kundtjänst i sin tur bidrar med backlog som hjälper till att motverka 

produktfel. (Schwaber & Beetle, 2004) Samtliga funktioner som står med räknas in under 

”användarberättelser”. Här nedan är ett exempel på en produktbacklogg lista: 

 

Figur 1.3 – Product backlog (http://www.Scrum-institute.org/The_Scrum_Product_Backlog.php) 
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Produktbackloggen kan även innehålla relevant dokumentation för de nästkommande sprintrarna. 

Denna dokumentation genereras oftast under den aktuella sprinten och kan vara allt från extra 

designdetaljer, funktionalitet till kontroll och test.   (Woodward, Surdek, & Ganis, 2010) 

En produktägare har ansvar för listan och bestämmer vad som adderas och hur samtliga punkter 

prioriteras. Under arbetets gång kan det vara så att vissa objekt behöver omprioriteras och andra 

krav/funktioner behöver läggas till. Detta medför att listan blir under konstant förändring. Så 

länge det finns en produkt, finns det också en produktbacklogg. Denna ska i sin tur helst vara 

synlig för samtliga personer i företaget för att de ska kunna se vad som anses vara högst 

prioriterat i arbetet. (Björkholm & Brattberg, 2010) 

3.7.1.1 Prioritering 

Saker som är viktiga att tänka på när man prioriterar saker i produktbackloggen är:  

 Värdeskapande 

 Kostnader 

 Riskminimering 

 Kunskapsinhämtning 

För att produktägaren ska kunna prioritera är det viktigt att denne vet kostnaden för varje 

användarberättelse. Storleken och omfattning behöver också uppskattas. Detta görs lämpligen 

med hjälp av de som slutligen ska bygga upp funktionaliteten, utvecklarna. För att kunna få en 

klar bild av vad det är som ska göras, är det relevant att ha flertalet möten med produktägaren 

under denna process.  (Björkholm & Brattberg, 2010) 

Ett objekt med hög prioritet är oftast väl genomtänkt, kritisk för produkten och betyder att flera 

personer är eniga om dess värde. Högt prioriterade objekt är tydligare och har mer detaljerade 

specifikationer än de som är lågt prioriterade. Det är även så att de är bättre uppskattade då detta 

underlättas när det finns klarare specifikationer. (Schwaber & Beetle, 2004) 

3.7.2 Sprintbacklogg 

Enligt Schwaber, K. & Beetle, M. (2004) består sprintbackloggen av de uppgifter som Scrum 

teamet har utarbetat för en specifik sprint. Uppgifterna är rent konkret arbete som utförs för att 

omvandla den valda produktbackloggen till ett sprintmål. Normalt sett utförs de högst 

prioriterade sakerna först och till skillnad från produktbackloggen är innehållet och 

prioriteringen låsta efter sprintplaneringsmötet. Detta innebär att objekt inte ändras under 

sprintens gång om inte både produktägaren och utvecklaren godkänt ändringen. (Björkholm & 

Brattberg, 2010)    

 

Sprintbackloggens uppgifter genereras alltså av teamet och det är upp till var och en av 

medlemmarna att uppdatera hur lång tid som kvarstår för respektive objekt under arbetets gång. 

(Woodward, Surdek & Ganis, 2010) I vissa fall kan en uppgift vara svårare än tidigare planerat, 

men trots detta är det viktigt att den ansvariga uppdaterar dagligen tills den kvarvarande tiden är 

noll. (Schwaber & Beetle, 2004)   
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Oväntade uppgifter upptäcks ofta av teamet allteftersom produkten byggs upp. De nya objekten 

adderas på backloggen och sen estimerar utvecklarna tillsammans hur lång tid de beräknas ta att 

genomföra. (Schwaber & Beetle, 2004)   

3.7.3 Sprint burndown chart 

Sprint burndown chart är en grafisk representation som visar hur pass väl teamet följer 

tidsestimeringen. En traditionell burndown graf visar hur många dagar sprinten är planerad att ha 

i förhållande till hur många timmar teamet har kvar att arbeta. (Pries & Quigley, 2011) X-axeln 

består av antalet dagar som ingår i sprinten, och Y-axeln antalet timmar som är kvar att arbeta. 

Varje dag räknas en ny siffra fram och märks ut i diagrammet, och med tiden syns en kurva som, 

om allt vill sig väl, kommer att korsa x-axeln vid slutet av sprinten. (Björkholm & Brattberg, 

2010) Den halvstreckade linjen i diagrammet nedan representerar tidsuppskattningen som är 

utsatt.   

 
Figur 1.4 – Sprint Burndown Chart (Pries & Quigley, 2011) 

Denna visuella representation är vad som ofta kallas för den empiriska karaktären hos Scrum.  

Till skillnad från vanliga systemutvecklingsmetoder, tillåter Scrum justeringar på 

sprintomfattningen under sprintens gång. I fallet ovan verkar det som att teamet har underskattat 

den tid det tar att genomföra de specifika uppgifterna. De dagliga sprintmötena är till för att lösa 

just detta dilemma. Scrummästaren kan där samla in information gällande förseningarna och 

förhoppningsvis hitta en lösning. Lösningarna kan praktiken vara allt från produktminskningar, 

omplaceringar eller minskning av tjänsteinnehåll. Det som krävs för att möta sprintmålet. (Pries 

& Quigley, 2011) 

3.7.4 Release backlog 

Release backloggen består av de funktioner som är avsedda för varje produktrelease till kunden. 

Det är en underliggande lista som är kopplad till produktbackloggen och som efterhand fylls på 

med de högstprioriterade delarna som anses vara klara för kundtestning. Uppbyggnaden sprids ut 

över ett antal sprintar, med hänsyn till hur pass effektivt teamet arbetar. (Pries & Quigley, 2011) 
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Fortsättningsvis beskriver Pries & Quigley (2011) att release backloggen kan brytas ner 

ytterligare till sprintbackloggs, som har en specifik fokus inför varje kommande sprint. Varje 

backlog kommer då innehålla mer detaljer och ha en särskilt inriktning. Målet är att en sådan 

sprint kommer att producera något som kan levereras direkt till kunden för feedback.  

Det finns en hel del kritik riktat mot just release backlog, bland annat från Cohn (2004). Han 

menar på att många av funktionerna som finns med på release backloggen oftast inte är 

funktionella trots att de står med där. I många fall kan det även vara så att arbetet försvåras när 

man framförallt är releaseinriktad istället för produktinriktad.  

Anledningen till att release backloggen är med i studien är framförallt för att poängtera dess syfte 

och användning.   

3.7.5 Sprint task board     

Allt det arbete som tagits in i sprinten sätts upp på en sprint task board. Eftersom Scrum, eller 

framförallt de agila arbetssätten, handlar om att visualisera problem och status, brukar detta 

oftast vara en whiteboard eller vägg. Den består huvudsakligen av mellan 3-5 delar, story, to do, 

in process, to verify och done. I många fall finns enbart to do, in process och done med. 

(Björkholm, T. & Brattberg, H. 2010) Här nedan följer ett exempel: 

Figur 1.5 – Sprint Task Board (Cohn, 2012) 

Story: Är i praktiken vad man vill kunna göra från en användares synvinkel. 

To do: Har placeras alla kort som inte ännu inte har påbörjats. 

In process: Alla kort som är under bearbetning för tillfället placeras här. Programmeraren som 

valt att arbeta med uppgiften flyttar på lappen när denne anser sig vara klar med uppgiften. 
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To verify: Alla kort som behöver testas placeras här. Innebär allt från buggfixar till 

kompileringsfel.  

Done: Här placeras allt som är helt färdigt.   

Oftast brukar det även finnas med en liten ruta till höger om själva task boarden, där alla 

oplanerade objekt läggs till. Det vill säga funktionalitet som behöver läggas till inför nästa sprint, 

eller något som behöver planeras om. Även diverse problem som har uppstått under sprintens 

gång kan läggas till som en notis här. (Björkholm & Brattberg, 2010) 
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4 Teori 
Under det här kapitlet beskrivs studiens teoretiska referensram. Här görs en beskrivning 

gällande vilka problem som är kopplade till Scrum enligt tidigare forskare.  

4.1 Problem vid användandet av Scrum 
Problemlistan nedan är en sammanställning av tidigare forskares problemdefinitioner kopplade 

till Scrums praktiska användning.   

För att kunna definiera problemen har grundliga litteraturstudier gjorts och specifika problem har 

handplockats och presenterats nedan. Samtliga studier är kopplade till Scrums praktiska 

användning och tillämpning och är relevanta för studien. Det finns med största sannolikhet fler 

problem kopplade till området, men med tanke på tidsomfattningen har inte fler hunnit 

konkretiserats.  

Nedan följer en lista med problemen, samt en kort sammanfattning från studien de är hämtade 

från. Förklaringen ger en insikt kring forskarens tankegångar gentemot definitionen.  

Problemdefinition Författare/forskare Förklaring 

1. Avsaknad av studie 

gällande kravinsamling 

Amiri (2012) Scrum saknar en omfattande 

studie om användarens krav och 

metoden tar inte heller någon 

hänsyn till användarens behov 

av användbarhet. Amiri menar 

på att utvecklingsteamet på 

grund av detta har svårt att få en 

helhetssyn på produkten och den 

önskade statusen på den. 

2. Stöd för långsiktigt 

fokus 

Fogelström et al. (2009) Scrum saknar stöd för ett 

övergripande långsiktig fokus på 

produktutvecklingen, då detta 

inte finns med som en konkret 

punkt att utgå ifrån. 

3. Låg synlighet utanför 

sprintrarna 

Ionel (2008) Metoden har en låg synlighet 

över projektet utanför 

sprintrarna. Konsekvensen blir 

att det är svårt att uppskatta hur 

lång tid ett projekt kommer att ta 

eller hur mycket det kommer att 

kosta.  

4. Relaterat till timeboxing Pitchler (2010) Eftersom Scrum använder sig av 

timeboxing har produktägaren 

en möjlighet att släppa fler 

funktioner genom att dra ner på 

kvaliteten. Tidigare har detta 

varit ett vanligt sätt att nå snabba 

framsteg; dra ner några hörn och 
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göra lite mindre testning. 

Problemet uppstår då i ett senare 

skede när det väl kommer till 

underhåll och påbyggnad.  

5. Metoden kräver stor 

erfarenhet 

Mustaq & Quereshi 

(2012), 

Khan et al (2011), 

Cohn (2012) 

Det krävs professionellt 

yrkesverksamma personer med 

erfarenhet om byggandet av 

utvecklingsteam för att Scrum 

ska fungera optimalt och kunna 

levereras i tid. Scrum kräver en 

viss nivå av utbildning för 

samtliga användare, och detta 

medför att den totala kostnaden 

för projektet ökar. Detta gäller 

framförallt scrummästaren 

och/eller produktägaren då de är 

kärnan i projektet.  

6. Svårt att få med 

kunskaper hos en liten 

grupp människor 

Björkholm & Brattberg 

(2012) 

Det är svårt att få med alla 

kunskaper hos en liten grupp 

människor, vilket medför att 

arbetsbelastningen för ett litet 

team blir stor. Detta är oftast 

fallet i scrumprojekt då teamen i 

flertalet av fallen inte är speciellt 

stora. 

7. Många möten på kort tid Björkholm & Brattberg 

(2012) 

Scrum använder sig av många 

möten på kort tid och många av 

dem drar ut på tiden på grund av 

att den röda tråden inte följs. Ett 

resultat av detta är kortare 

arbetstider för utförande av 

arbetsuppgifterna. 

8. Ingen testning under 

sprintens gång 

Cohn (2012) Det är svårt att värdera ifall en 

funktion är klar eller inte då det 

inte planeras in någon testning 

under sprintens gång enligt 

Scrums praxis. I många fall leder 

detta till att någon del anses vara 

klar trots att den inte är det. 

Detta medför att arbetsprocessen 

drar ut på tiden och att tidsramen 

blir svår att hålla.  

9. Kundens tillgänglighet Ionel (2008) Ifall projektet är för en extern 

kund, krävs det stor involvering 

från dennes sida. Kunden måste 
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vara tillgänglig och testa de 

periodiska delresultaten. Genom 

att använda Scrum påverkas 

synen på kunden mycket av 

utvecklingen, vilket visar på att 

en av de största svagheterna 

även är dess största styrka, 

nämligen kundens involvering i 

utvecklingsprocessen. 

10. Produktägarens 

tillgänglighet 

Cohn (2012) I många fall är produktägaren 

inte involverad genom hela 

arbetsprocessen, vilket leder till 

att kraven efterhand blir oklara. 

Risken finns att teamet 

misstolkar vissa delar och 

producerar felaktiga funktioner i 

systemet. 

11. Högra krav och snabba 

iterationsfaser 

Bergander & Dubén 

(2009), 

Cervone (2010) 

De snabba utvecklingsfaserna 

ställer högra krav på 

utvecklarna. På grund av den 

korta iterationstiden föredrar 

teams ofta att kommunicera 

direkt med varandra istället för 

att hänvisa till ett dokument. 

Detta leder till att det uppstår 

osäkerhet gällande vad som 

egentligen ska levereras och 

testas, och det blir dessutom 

svårare att förvalta systemet i 

slutändan. Det är lätt att tappa 

greppet om målet om den 

enskilde inte har tillräcklig 

inblick i projektet. 

12. Kunskap och expertis Khan et al. (2011) Ytterligare en faktor som 

påverkar produktutvecklingen är 

ifall någon medlem lämnar eller 

tillkommer under projektets 

gång. När en person lämnar 

tappas det expertis gällande ett 

specifikt område, och det är 

viktigt att dokumentation finns 

gällande vad som gjorts. I många 

fall är det svårt för nästa person 

att börja jobba på samma sak.  
 



30 

 

13. Strukturering vid stora 

projekt 

Schwaber (2004) Vid användning av Scrum i 

större projekt krävs det att flera 

teams arbetar parallellt med 

varandra. Detta medför att 

projektet i stort skalas ner och 

varje del får sin egen struktur 

och komplexitet. Samtliga delar 

kommer att utarbeta en egen 

lösning, vilket innebär att det 

redan från början krävs en 

strukturerad uppdelning mellan 

teamen.  
 

14. Kommunikation vid 

outsourcing 

Schwaber (2004), 

Kerzner (2009) 

Det uppstår ett dilemma vid projekt 

med större teams rent geografiskt 

sätt, gällande kommunikationen 

och hur mötena ska gå till. Det 

finns alltid risk för 

missuppfattningar som kan leda 

till felaktiga arbetsuppgifter.  

 

15. För mycket arbete för ett 

individuellt team vid 

stora projekt 

Schwaber (2004) Det kan krävas större 

arbetsinsatser än vad ett enskilt 

scrumteam klarar av att göra vid 

arbete i större projekt. Detta kan 

i slutändan resultera i att 

projektet i stort misslyckas.  

 

16. Svårt att anpassa till 

större organisationer 

Leffingwell (2011) Det är svårt att anpassa Scrum 

till företagsnivå. Metoden i sig 

självt är anpassad för små och 

medelstora företag som arbetar 

med systemutveckling, men den 

har inte struktur gällande 

anpassning till stora 

verksamheter.  
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5 Presentation av empirisk undersökning 
I kapitlet presenteras resultatet från den empiriska studien, där djupintervjuer används som 

metod för datainsamling. Resultatet presenteras utifrån respektive företag och deras förhållning 

till Scrums praxis, samt kopplat till de intervjufrågor som finns med i bilaga 1. Den teoretiska 

referensramen som finns med under punkten 3 Scrums praktiska användning har används för att 

konstruera resultatet. Nedan följer en presentation av de intervjuer som har gjorts med de tre 

fallföretagen enligt 2.4.1 Intervjuer. 

5.1 Företag X 
Företag X är en webbyrå som startades upp under hösten 2010 och har idag cirka 30 anställda. 

Deras mål är att skapa digitala tjänster till ett överkomligt pris och samtidigt hålla en hög 

servicenivå. Inriktningen är att producera webb-, mobil- och grafiska profiler både för enskilda 

kunder och andra webbyråer.  

Stora delar av företaget är placerade i Vietnam där tillgängligheten på kompetens och 

kostnadseffektiv personal är stor.  

Intervjun på Företag X genomfördes med Anders Johansson (observera påhittat namn) som har 

tre års erfarenhet gällande rollen som scrummästare och över 10 års erfarenhet som utvecklare 

inom agila projekt. Anders var en av dem som startade upp Företag X 2010. Han ser på Scrum 

med filosofin: 

“Det viktiga att tänka på är att Scrum bara är ett förslag, en rekommendation till hur man kan 

göra. Man behöver inte alltid följa Scrums regler, utan man kan följa de som passar och det är 

viktigt att vara flexibel och ha en bra kommunikation med kunden. Det är framförallt 

interaktionen med kund, feedback och snabba leveranser som är det viktigaste med Scrum” 

Nedan följer en sammanfattning om hur Företag X arbetar i förhållande till Scrums praxis. 

5.1.1 Förutsättningar för projektet 

5.1.1.1 Insamling krav – Användningsfall – Användarberättelse 

Insamling av krav görs antingen genom intervjuer med kunden eller rena produktgenomgångar. I 

många fall har de dock väldigt tekniska kunder, vilket gör att de får in specifikationerna direkt 

via ett dokument. Det görs en omstrukturering av informationen till användarberättelser, för att 

därefter kunna kopplas ihop med hjälp av ett flödesdiagram och sätta funktionalitet i ett 

övergripbart perspektiv. 

5.1.2 Scrums roller 

5.1.2.1 Produktägare 

Produktägaren på Företag X ansvarar bland annat för hantering av krav och prioritering av 

funktionalitet. Det är ofta olika personer som axlar rollen, mycket beroende på vem kunden är 

och vad som förväntas av projektet. Vid vissa tillfällen är det en anställd från den interna 

organisationen, men ibland även en kund som agerar både som produktägare och kund. 

Kunderna är till stor del väldigt tekniska av sig och deras egna projektledare brukar agera som 

produktägare när de outsourcar delar till Företag X.  
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5.1.2.2 Scrummästare 

Projektledarna i det svenska kontoret agerar oftast även som scrummästare. Förutom att leda 

mötena, coacha laget och se till att Scrums värderingar och praxis följs, så har scrummästaren i 

Företag X ytterligare en uppgift som handlar om kvalitetskontroll. Den delen går främst ut på att 

kontinuerligt kontrollera att produktionen håller en godkänd kvalité.  

5.1.2.3 Utvecklingsteam 

Organisationen är uppdelad i två olika geografiska områden, där majoriteten av utvecklarna 

jobbar från kontoret i Vietnam. I det svenska kontoret sitter det förvisso också en del utvecklare, 

men de flesta jobbar som projektledare eller SM. Utvecklingsteamet bestämmer själva vilken del 

var och en ska producera och de jobbar på ett självorganiserat sätt. Vid sammansättningen av 

teams tar: 

”…vi i beaktande vilken teknik, plattform och så som ska användas till projektet” 

Det finns dock en del svårigheter gällande fördelningen av arbete då somliga sitter på andra 

sidan klotet.   

5.1.3 Projektutformning 

”Det är upp till kunden för det mesta. De har en kravspecifikation som vi ska följa och då säger 

vill till kunden hur lång tid vi tror det kommer att ta och vilken deadline vi kan hålla. Vi jobbar 

utifrån det, och sen om det tillkommer fler funktioner blir det en annan leverans” 

Scrum förespråkar timeboxing, att ett bestämt datum ska finnas för leverans och oavsett hur 

mycket som har gjorts, ska det levereras på det bestämda datumet. Företag X använder mer eller 

mindre sig av det, men det skiljer sig något från teorin. Företag X anser i slutändan att det är upp 

till kunden att bestämma om de vill få det levererat vid den planerade deadlinen, även om alla 

funktioner inte är färdiga. Alternativt kan kunden välja att skjuta fram deadlinen. Om det 

kommer mer önskningar om tilläggsfunktioner eller dylikt är upp till kunden att bestämma ifall 

deadlinen ska förskjutas eller låta det bli en annan leverans.  

5.1.3.1 Tidsestimering  

“För att nå en så bra tidsuppskattning som möjligt måste man dela upp arbetet i ganska 

konkreta punkter. Sedan är det mest ideala att låta utvecklaren ge kommentarer på hur lång tid 

det tar eftersom det är denne som ska göra uppgiften.” 

5.1.3.1.1 The spike 
Vid tidsestimering av något okänd modul, där det inte riktigt går att veta hur lång tid det tar att 

göra, försöker utvecklaren tillsammans med SM bryta upp modulen i ännu mer konkreta punkter. 

Detta görs främst för att få ett bättre perspektiv på uppgiften som ska göras, och kunna göra en 

bättre och mer precis tidsestimering trots det okända momentet.  

”Det händer att vi tar in en utomstående person för att lösa en specifik uppgift och denne anses 

då vara en del av teamet. Vi försöker integrera personen på ett bra sätt, bland annat genom 

användandet av verktyg och kommunikation” 

Samtidigt anser Företag X att det är viktigt att hålla en kommunikation med kunden och påpeka 

att den specifika punkten är väldigt svårt att uppskatta i tid.  
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5.1.4 Scrumaktiviteter  

5.1.4.1 Dagligt scrummöte 

Det genomförs dagliga möten som är begränsade till 15min.   

”Det händer visserligen att vi hoppar det om alla vet vad de ska göra, då behöver man inte. Vi 

försöker dock göra det så ofta det går” 

SM leder mötet och låter varje utvecklare svara på vad de har gjort sen senaste mötet, samt vad 

de ska göra fram till nästa och ifall det finns något hinder.   

5.1.4.2 Sprintplaneringsmöte 

Efter varje sprint har företaget ett större möte där både planerings- och granskningsmöte ingår. 

Första halvan handlar om granskningen, andra halvan om planering inför nästa sprint. Tanken är 

att alla som kan ska medverka i mötet, men det är viktigast att SM, projektledaren och 

produktägaren deltar. 

I den andra delen av mötet diskuteras det vad som ska leveras till nästa sprint och hur detta ska 

genomföras. 

5.1.4.3 Inspect and adapt 

”Efter varje sprint har vi en sprintdemo där kunden eller produktägaren är med och vi visar upp 

vad vi gjort under sprinten…” 

”…då får vi feedback och ändringsförslag under mötet, men man ska helst inte planera in dessa 

under nästa sprint. Man får helt enkelt lägga till en ny sprint eller hitta plats någon annanstans. 

Anledningen till detta är att den sprint som kommer redan har löpt ut när man är på 

sprintdemot. Man måste bibehålla planeringen om man ska hinna med deadlinen” 

Feedbacken och ändringarna som sådana skiljer sig dock väldigt mycket från projekt till projekt, 

fortsätter Anders. Vissa kunder är väldigt flexibla, vilket gör att vi också kan vara det. Om det 

skulle vara så att en del saker verkligen behöver ändras under sprintrarna, får man ta tag i det 

som det kommer.  

5.1.4.4 Release burndown  

Denna del finns i verktygen Jira och Gitlab. Företag X använder sig dessutom av Gantschema för 

att presentera för kunden hur långt de har kommit i projektet. 

5.1.5 Scrumartefakter 

Med hjälp av olika verktyg som Trello, Jira, TeamGantt samt Gitlab skapar Företag X virtuella 

Scrum artefakter. Vilka av dem som används beror främst på kunden. Många av deras kunder 

kör själva Jira i sina organisationer och då anpassar sig Företag X efter detta.  

5.1.5.1 Produktbacklogg 

Verktyg som Gitlab och Jira har funktioner som gör det möjligt att skapa en backlogg för hela 

projektet och sedan dra in objekt till olika sprintar. Varje utvecklade kan dessutom bli tilldelade 

ett specifikt objekt. Detta utgör i praktiken hela projektets arbetslista som utvecklingsteamet går 

efter. Uppdelningen görs någon gång efter planeringsmötet och kompletteras med andra verktyg 

såsom Trello.  
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5.1.5.2 Sprintbacklogg 

Sprintbacklogg är en del av hela produktbackloggen och skapas i Jira och/eller Gitlab. En del 

kunder är väldigt flexibla och önskar ofta att justeringar görs under sprintens gång, vilket också 

är lätt genomförbart i något av de verktygen. Andra är dock mer strikta och menar på att 

ingenting i sprintbackloggen får ändras under sprintens gång utan produktägarens och 

utvecklarens godkännande. Justeringar som behöver genomföras fylls då istället på i produkt 

backloggen och sedan får utvecklingsteamet sätta sig ner och estimera tiden för dem och planera 

framtida sprintar.  

5.1.5.3 Sprint burndownchart 

Sprint burndowncharts finns som stöd för utvecklingsteamet vid användning av verktyget Jira. 

Graferna är lättillgängliga så att alla personer som är delaktiga i projektet lätt kan se och bedöma 

hur det går i förhållande till planeringen. Ifall teamet märker att de håller på att halka efter 

schemat är det upp till SM att lösa det.  

5.1.5.4 Release backlog  

Företag X använder sig inte av något specifikt objekt som kallas release backlog, utan 

utvecklarna och kunden ser i sprintarna vilka delar som är klara för test. De kan dessutom 

kontrollera vad som har gjorts med hjälp av verktyg såsom Jira och Gitlab. 

5.1.5.5 Sprint taskboard 

Trello skapar en virtuell taskboard tillåter sedan samtliga medlemmar i projektet att ändra på 

statusaktiviteten.  

5.1.6 Sammanfattande frågor: 

5.1.6.1 Hur ser ni till att säkerställa slutprodukten? 

För att hålla koll på att laget arbetar mot en gemensam slutprodukt avsätter Företag X mycket tid 

och fokus på planeringsmötet och dokumentation av denna. Det är även så att all dokumentation 

som är kopplad till slutprodukten sker löpande under hela utvecklingstiden. Dylika 

datamodeller/översiktsbilder beskriver vilka funktioner ett system ska ha och underlättar 

översikten gällande detta. Förutom den omfattande dokumentationen och användningen av 

modeller lägger SM ner mycket tid på att upplysa utvecklarna om vad målet med projektet är.  

Vid en del tillfällen har Företag X dessutom rekommenderat en kund att göra en förstudie eller 

en prototyp av projektet innan uppstart. Dels för få ”kött på bena” och dels för att det ska bli 

lättare att estimera hur mycket tid det kommer att ta och hur stor budget projektet behöver.   

För att ytterligare hålla koll på att slutprodukten håller den standard som är förväntad har Företag 

X satt upp två olika testmiljöer:  

”Först och främst har varje utvecklare sin egen utvecklingsmiljö där det testar sin kod som de 

jobbar med. Därefter läggs allt upp på gemensam testserver där både kunden och projektledare 

kan gå in och testa. Innan man lägger upp all kod i produktion så flyttas den över till en så 

kallad staging area, en andrahands testmiljö. Denna är så lik produktionsmiljön som möjligt och 

ska helst använda sig av samma databas och server för att efterlikna denna. 
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Samtliga personer involverade i projektet kan med hjälp av detta komma med synpunkter 

allteftersom projektet löper på. 

5.1.6.2 Hur sammanställer ni er dokumentation? 

Det sker en löpande dokumentation på detalj- och kodnivå under tiden utvecklingen pågår. Det 

som dokumenteras är då kopplat till de funktioner som de utvecklar; på själva kodningen samt på 

tekniken de använder. Vidare använder de sig av olika modeller såsom Gantt-schema i 

TeamGantt/JIRA, flödesdiagram, burndown charts i Trello/JIRA för att komplettera 

dokumentationen. Anders hävdar att det är väldigt viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad 

gällande just användbara verktyg. Det kommer ständigt nya versioner och bättre anpassningar 

och de är i många fall betydligt bättre än dess föregångare.  

5.1.6.3 Hur arbetar ni kontinuerligt för att optimera arbetstiden? 

Resurser/medlemmar delas upp beroende på vilken plattform, teknik och kunskap som krävs för 

att genomföra projektet.  Spetskompetens anses här vara den viktigaste prioriteringen.   

Vid behov av expertis för en specifik uppgift tar Företag X in specialister till projektet. 

Utvecklingsteamet har som ambition att integrera expertisen på ett bra sätt så att personen blir en 

i teamet. Integrationen sker bland annat genom att denne jobbar med samma verktyg, arbetssätt 

och kommunikation som utvecklingsteamet.  

För att optimera arbetstiden slopar utvecklingsteamet och SM ibland den dagliga Scrum mötet då 

de inte anser att det bidrar till någon affärsnytta.  

Det finns tydliga processer på hur tester ska utföras. Tester utförs konstant på nyproducerade 

funktioner för att säkerställa kvalitén. Detta sker i olika nivåer, i första hand testar utvecklaren i 

en egen testmiljö, sedan utförs testerna i en gemensam testmiljö där kunden eller projektledaren 

kan gå in och testa. Ett sista test görs innan koden läggs upp och detta kallas för staging area, det 

är som en slags andrahands testmiljö som ska vara så nära och så lik produktionsmiljön som 

möjligt. Man använder då samma databas eller samma server som kunden.   

5.1.6.4 Hur arbetar ni i större projekt? 

Företag X anser att: 

“sprintplaneringen helt klart är det som är svårast. Ju större ett projekt är, desto svårare är det 

att planera för sprintrarna. Det är svårt att dela upp sakerna och kunna förutse hur mycket tid 

det kommer ta på detaljnivå” 

För att motverka detta avsätter de mer tid än vanligt med kunden på sprintplaneringen och 

planerar oftast inte mer än 4 sprintar i förväg. Istället läggs nya sprintrar på allteftersom projektet 

fortlöper. 

Företag X använder sig dessutom av flertalet kommunikationsverktyg såsom Skype, Google, 

Hangouts, HyperChat för att hantera samarbetet på distans. De har strävat efter att positionera ut 

en svensk projektledare på respektive plats, främst för att underlätta översättningen och 

hanteringen. Det ingår i deras affärside att ha flera teams på olika geografiska positioner och 

detta ses snarare som en styrka än ett problem.  
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5.1.7 Obehandlade problem enligt Företag X 

”När man jobbar med Scrum tar man inte hänsyn till tester och dokumentation i 

sprintplaneringen. I vårt fall har vi vant oss vid vattenfallsmetoden där man tar testerna i 

efterhand efter leverans o.s.v., men i sprintplaneringen måste man ta hänsyn till tid för detta. 

Detta måste man anmärka till kunden eller de som planerar sprintarna, det är ganska ofta att det 

missas” 
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5.2 Företag Y  
Företag Y startades upp som ett konsultbolag i mitten på 1990-talet och har sedan dess växt till 

att bli en leverantör av fullskaliga och heltäckande e-handelslösningar. Idag har de runt 30 

anställda på företaget och ett 40-tal trogna kunder. Styrkorna är framförallt knutna till 

abonnemang, postorder, e-handel och effektiv logistik.  

Intervjun på Företag Y genomfördes med Oskar Svensson (observera påhittat namn) som har 

jobbat på företaget i drygt 9 år. Oskar arbetar som utvecklingschef och koordinerare av metoder 

och processer. Han har ungefär 9 års erfarenhet med arbete i agila/Scrum projekt och började sin 

karriär som systemutvecklare. Sedan tidigare är Oskar utbildad systemarkitekt från Högskolan i 

Borås.  

5.2.1 Förutsättningar för projektet 

5.2.1.1 Insamling krav – Användningsfall – Användarberättelse 

Företag Y’s kunder kommer till dem med ett behov som behöver tas om hand, vilket i sin tur blir 

starten på en iterativ process där det börjar skissas fram ett lösningsförslag. Skissen visas sedan 

för kunden som får komma med feedback och lämna ändringsförslag. Om det är ett lite större 

projekt övervägs det att först ta fram en prototyp, samt att använda sig av flödesdiagram för att 

visa flödet som man tänkt producera. När kunden väl godkänner idén sätter sig projektledaren 

med utvecklingsteamet och översätter skissen till ungefär 15 olika moment (användarberättelser) 

som grundar projektet.  

5.2.2 Scrums roller 

5.2.2.1 Produktägare (Account manager)   

”I det löpande förvaltningsarbetet, som account managern har hand om, är dialogen framförallt 

mellan account managern och kund. Där tar account managern på sig att göra en del saker på 

helt egen hand.” 

Företag Y har en roll i projektet som kallas för account manager. Rollen består av en person som 

är ansvarig för kunden i det löpande förvaltningsarbetet och har oftast daglig kontakt med denne 

via telefon eller mejl. Genom den dagliga kontakten tar account managern emot önskemål om 

småjusteringar för sina nuvarande system. Oscar beskrev att: 

”Det kan ligga en oerhört bra metodik kring att göra på rätt sätt, men om man inte gör rätt sak 

så spelar det väldigt liten roll” 

Detta är något som samtliga account managers på Företag Y strävar efter, att hela tiden ha 100 % 

koll på vad kunderna egentligen är ute efter.  

Vid en projektuppstart med en befintlig kund är det account managern som tar initiativet, i övrigt 

görs detta av projektledaren. Kunden lägger fram en beställning som account managern bearbetar 

genom att bland annat att ställa sig frågan: varför bör detta göras? Det är upp till denne att samla 

in så mycket bakgrundsinformation som möjligt för att säkerställa att det man kommer fram till 

är vad kunden vill ha.  När account managern har specificerat detaljerna lämnar han eller hon 

över projektet och ansvaret till en utvald projektledare. 
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5.2.2.2 Scrummästare (Projektledare) 

Rollen scrummästare existerar inte hos Företag Y, utan de använder sig av den klassiska rollen 

projektledare. När en projektledare tar emot kravspecifikationen från account managern blir 

han/hon huvudansvarig för projektet. Projektledarens uppgift blir då att leda de mötena som 

hålls, ha en kontinuerlig avstämning gentemot kund, samt avvärja hinder och prioritera 

tillsammans med kund om vilka saker som ska göras. Vid slutet av projektet, ungefär när det är 

30 % kvar, lämnar projektledaren tillbaka ansvaret till account managern.   

5.2.2.3 Utvecklingsteam  

Företag Y har tre olika avdelningar som de jobbar i till vardags: Pni, BD och RnD. BD är 

gruppen där samtliga account managers sitter och där det ständigt ringer in kunder som behöver 

ha hjälp, eller vill ändra på något. I gruppen Pni sitter de flesta utvecklarna och dessutom alla 

projektledare, och RnD i sin tur är den så kallade forskningsgruppen, där innovation och 

nytänkande är grunden för arbetet.  

Projektgrupperna sätts ihop i förhållande till vad som behövs för att lösa uppgiften och kan se ut 

enligt följande:  

”Det kan mycket väl vara så att inför ett projekt, så går vi utanför avdelningarna. Då kan det bli 

att vi tar 2 stycken från RnD, 3 stycken från Pni och 1 styck från BD. Avdelningarna lever hela 

tiden, men projekt är någonting som avslutas” 

Utvecklarna på Företag Y använder 70 % av sin tid till utveckling och de resterande 30 % med 

att utföra tester. Det finns en person som agerar arbetsfördelare och har goda insikter om vilken 

kompetens varje utvecklare har. När utvecklaren är klar med sin del, eller behöver något att göra, 

granskar arbetsfördelaren sin arbetslista och tilldelar utvecklaren en av uppgifterna.  

”Den erfarenheten vi har, hittills i alla fall, har visat att det har funnits en väldigt stor styrka i 

att utvecklaren i ena fallet agerar testare. Man blir helt enkelt blir en bättre utvecklare då man 

får se någon annans kod och så här och se andras fel eller sätt att lösa saker på.” 

Det finns dessutom en post i teamet som har benämningen Technical Advisor. Detta är i 

praktiken en teknisk bevandrad person som har goda insikter om projektets plattform och är 

ansvarig för tekniska frågor.  

5.2.3 Projektutformning 

”Det finns oftast en deadline, både avsett tid och budget, eller tidsbudget. Det finns en 

kalenderdeadline” 

Företag Y strukturerar upp projektutformningen med hjälp av en iterativ process mellan sig 

själva och kunden. Det specificeras hur många timmar som anses vara lämpligt och dessutom hur 

mycket det får kosta i slutändan. En tidpunkt för leverans struktureras också upp.  

När projektet väl startat håller projektledaren i en veckovis avstämning med kunden som utgår 

från hur mycket tid som har lagts ner kontra hur mycket tid det var planerat från början för varje 

aktivitet. När projektet har uppnått ungefär 70 % av slutprodukten redovisar projektledaren för 

kunden hur mycket tid och moment det finns kvar att göra. Utifrån det låter man kunden 

bestämma och prioritera vad som ska bli klart till deadline eller om den ska skjutas fram. 
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5.2.3.1 Tidsestimering  

”Mycket grundar sig i tidigare arbete och erfarenheter. Vi sätter oss ner i en grupp som har 

jobbat med liknande saker tidigare. Sen utgår vi från de skisser, eller vad det nu kan vara, som 

våra kunder gett oss, och utifrån det gör vi en estimering.” 

5.2.3.1.1 The spike 
Oscar nämner att okända saker är väldigt svåra att sätta någon konkret tidsestimering på. 

Problemet får helt enkelt delas upp i mindre bitar och försöka reda ut dem var för sig.  

5.2.4 Scrumaktiviteter  

5.2.4.1 Dagligt scrummöte 

Istället för att ha ett kort dagligt möte, har Företag Y ett större möte veckovis på ca en timma. 

Projektledaren håller i detta och tar upp områden och problem som uppstod under veckan och 

vad som ska prioriteras i veckan som kommer.  

5.2.4.2 Sprintplaneringsmöte 

Företag Y jobbar inte i sprintar, utan de ser hela projektet som en enda stor sprint. I början av 

varje projekt sätter sig utvecklingsteamet med projektledaren och börjar planera vilka saker som 

ska göras och hur de ska genomföras. De använder sig av tidigare erfarenheter och utgår från 

kundens kravspecifikation samt en 7-stegsmodell för att göra en tidsestimering. 

5.2.4.3 Inspect and adapt  
Efter varje projekt anordnas två större möten med de inblandade parterna för att ge en återblick 

av projektet. Det första är ett internt möte med utvecklingsteamet och projektledaren där de går 

igenom vad som gick bra, vad som gick fel och vad som skulle kunna göras bättre tills nästa 

gång. Det andra mötet är en avstämning med kunden där det görs en summering gällande vad 

som skulle kunnat hanteras annorlunda. Det görs även en revidering gällande hur nöjd kunden är 

med projektet gentemot hur timbudgeten, kostnadsramarna, funktionerna och kalendermässighet 

förhåller sig med varandra.  

5.2.4.4 Release burndown 

Företag Y´s kontinuerliga möte ses som en avstämning hur långt projektet har fortlöpt. Här 

definieras vad som är kvar att göras och hur mycket tid det kan/bör ta att genomföra.  

5.2.5 Scrumartefakter  

Företag Y använder sitt egenutvecklade verktyg för att skapa sina artefakter.  

5.2.5.1 Produktbacklogg 

”Från början så kan man väl säga att när man börjar projektet så har man en lista med kanske 

15 olika moment som vi vet med oss att vi kommer behöva göra i projektet. 

… 

…under andra hälften, då kanske vi har en lista med 100 saker. Det som är överst i listan, det är 

det som är högst prioriterat.” 

Företag Y använder sig av två listor som tillsammans utgör själva produkt backloggen.  
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Den första listan utgör de stora processerna som kommer behöva göras i projektet. Det brukar 

hamna på ungefär 15 stora moment som är prioriterade av projektledaren och kunden. Därefter 

betar utvecklarna av en efter en tills ungefär hälften av projektet är genomfört och då ställer de 

sig frågan: vad har vi kvar att göra? I detta scenario lägger projektledaren tillsammans med 

kunden upp en ny prioriterad lista med de resterande stora momenten, samt mindre detaljsaker 

som ska göras. Denna lista brukar hamna på runt 100 objekt där majoriteten av dem är mindre 

ändringar och tillägg.  

5.2.5.2 Sprintbacklogg och sprint burndown chart 

Eftersom Företag Y inte jobbar i sprintar har de ingen sprintbacklogg, utan hela backloggen 

utgörs av de två listorna som de använder sig av.  

De har dessutom ingen sprint burndown chart som de använder sig av i praktiken. 

5.2.5.3 Release backlog  
En av testfaserna kallas för backport, vilket är steget där någonting förs över från deras 

utvecklingsmiljö till deras produktionsversion. Detta fungerar som en release backlog där man 

visar upp vilka delar som är klara för kundtestning.   

5.2.5.4 Sprint Taskboard (Taskboard)  

Företag Y använder sig av egenutvecklade verktyg för att styra sina projekt. Verktygen gör det 

bland annat möjligt för utvecklarna att skapa virtuella listor som fungerar som produkt backlogg. 

Här syns vilken status aktiviteterna har, till exempel ifall den är under utveckling eller under 

testning. Dessutom besvaras frågor gällande bakgrund, målsättning och övrigt kring speciella 

förutsättningar för de specifika aktiviteterna.  

5.2.6 Sammanfattande frågor: 

5.2.6.1 Hur ser ni till att säkerställa slutprodukten?  

Företag Y har en kontinuerlig dialog med kunden för att se till att projektets utveckling går efter 

kundens önskemål. De eftersträvar att kunden ska utnämna en samordnare så att det finns en 

kontaktpunkt som håller reda kundens konkreta önskemål. Ofta är flera parter involverade och 

det är enklare att ha en specifik person kopplad till detta . 

Företag Y har flera olika testfaser; när en funktion anses vara klar så är första steget att andra 

utvecklare ges möjlighet att testa denna. Efter godkännande flyttas funktionen till 

produktionsversionen för ytterligare tester, innan den slutligen implementeras hos kunden.  

Kundtestningar är en väldigt viktig del, där mycket kraft och engagemang läggs ner för att få 

kunden involverad. Feedback gällande funktioner är högst relevant för att kunna utveckla en 

produkt som passar deras önskemål. Det är trots allt de som ska använda programmet i 

slutändan.  

Genom att dela upp projektet i två sammansvetsade delar blir det lättare att hantera och varje 

mindre del kan kopplas direkt till de stora. Vid sammansättning av de mindre delarna görs 

ytterligare tester, så kallade flödestester, som är väldigt viktiga för det ser till att själva produkten 

fungerar när den är sammansatt. När projektet sedan närmar sig sitt slut påbörjas ett löpande 
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förvaltningsarbete mellan kunden och account managern för att eventuellt genomföra 

finjusteringar och/eller ändringar.  

5.2.6.2 Hur sammanställer ni er dokumentation? 

Företag Y tillhandahåller dokumentationen först och främst med hjälp av sitt egenutvecklade 

verktyg där aktiviteterna kan följas upp. Vid utvecklingen följs en 7-stegsmodell där en av 

punkterna är dokumentation. Genom att arbeta utefter modellen fås en välgrundad 

dokumentation för varje objekt som utvecklas. Fortsättningsvis används även online-verktyget 

Google Docs för att snabbt kunna dela dokument med flera parter samtidigt, och dessutom jobba 

på dokumenten parallellt.  

”I och med att det är så mycket beslut som tas längs med vägen, särskilt i detaljer, så är det 

svårt att hålla koll på alla. Det funkar jättebra under projektets gång, då det mesta sitter i 

huvudet på projektledaren, men när projektet är slut och vi då har en account manager som tar 

över förvaltningen, eller hanteringen av förvaltningen, så finns det inte kvar i huvudet längre. 

Då kommer man i efterhand och frågar: varför funkar det så här?” 

Företag Y medger att dokumentation är ett problem som existerar. Visserligen är det inte särskilt 

märkbart under projektens gång, men efter ett tag saknas det dokumentation främst kring alla 

beslut som har tagits. För att motverka detta har det diskuterats om att tillämpa någon form av 

beslutsdokumentation. Här skulle i så fall all dokumentation gällande beslut sparas, fast detta är 

väldigt problematiskt då det är svårt att värdera vilka beslut som är relevant att ta med. 

5.2.6.3  Hur arbetar ni kontinuerligt för att optimera arbetstiden? 

Alla account managers hos Företag Y är utbildade till systemutvecklare och är kapabla till att 

själva göra mindre justeringar direkt och även hjälpa utvecklarna när de har tid över.  

 

Det finns tydliga processer och goda insikter om varje utvecklares kunskapsbas för att säkerställa 

att alla jobbar med något som de har kunskap om. Istället för att hålla ett dagligt möte, har de ett 

större en gång i veckan. Detta ger utvecklarna mer tid att sammanställa tankarna, vilket gör att 

endast relevanta saker tas upp på mötet.  

Under varje projekt så utses en technical advisor i utvecklingsteamet. Denna person har bäst koll 

på det den tekniska delen för just det specifika projektet.   

5.2.6.4 Hur arbetar ni i större projekt? 

Det är sällan att Företag Y jobbar i projekt med andra företag då de säljer sin egen produkt. Det 

har dock hänt ett fåtal gånger och deras erfarenhet säger att koordinationsarbetet kring detta är 

mycket ansträngande. På tok för mycket kraft behöver läggas på administrationen kopplat till 

arbetet. Andra problem som Företag Y fått erfarna var svårighet att skapa ett gemensamt API 

(Application Programming Interface). Detta gjorde att arbete fick väntas in, och vice versa, vilket 

ledde till att arbetsmängden skiftades i perioder. Kommunikationen med resterande företag 

ansågs också vara svårhanterlig, vilket även detta försvårade arbetet. 

Företag Y´s erfarenheter kring arbete i större projekt säger att det inte är något som passar just 

deras arbetsform. De har ännu inte lyckats anpassa sig till större projekt på ett passande sätt för 

att använda detta i arbetet.   
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5.2.7 Obehandlade problem enligt Företag Y 
”Det finns några problemområden. Överlämningen mellan projektledaren och account 

managerna är ett av dem. Att få det att bli en smidig process är någonting som vi sliter med 

fortfarande. 

… 

Problemet ligger i att det är väldigt intensivt på BD-avdelningen… Det är väldigt fokus på smått 

och snabbt, snabba puckar. Det kan komma 10 mejl på en dag från en specifik kund som vill ha 

något fixat. Därav har denna person inte möjlighet att vara inblandad i hela projektet.” 

”Sen har vi tidsestimeringen. Vi hade faktiskt en intern diskussion där vi tog fram lite statistik. 

25 % av projekten höll sig mellan 80 – 100 % av vår tidsestimering, 25 % höll sig mellan 100 – 

120 %, 25 % låg under 80 % och 25 % låg över 120 %. Så fördelningen var förhållandevis jämn, 

men vi hade dock gärna plockat bort de 25 % som ligger under 80 % respektive över 120 %. 

Detta är något vi jobbar med, att komma så nära som möjligt” 
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5.3 Företag Z 
Företag Z har drygt 700 anställda och en omsättning på runt 2 miljarder kronor. 

Huvudverksamheten är IT-relaterad och kopplad till kommuner och distanshandelsföretag, men 

koncernen består även av fastighets- och förvaltningsrelaterad verksamhet.  

På företag Z har två respondenter intervjuats, vars påhittade namn kommer vara Nils Eriksson 

och Anna Karlsson.  

Anna har drygt 14 år i branschen och började sin karriär som programmerare, för att numera 

arbeta som konsultchef.  

Nils har drygt 6 år i branschen och började sin karriär på supporten, för att numera arbeta som 

ställföreträdande konsultchef. 

5.3.1 Förutsättningar för projektet 

5.3.1.1 Insamling krav – Användningsfall – Användarberättelse 

Verksamheten använder framförallt Scrum i sina releaseprojekt. I sådana projekt är man oftast 

redan i ett pågående arbete tillsammans med kunden. Kraven samlas in med hjälp av olika 

personer från sälj-, och tjänsteverksamhetskonsulter som sedan struktureras om till 

användarberättelser.  

5.3.2 Scrumroller 

5.3.2.1 Produktägare 

”Produktägaren sätter samman Project Backlog och prioriterar de uppdrag vi skall arbeta med 

under en planeringsperiod.” 

5.3.2.2 Scrummästare 

Företag Z har en scrummästare kopplad till varje utvecklingsgrupp. Dennes uppgifter är inte 

enbart att coacha laget, utan scrummstern genomför dessutom diverse uppföljningar kopplat till 

teamet.  

5.3.2.3  Utvecklingsteam 

”… det är 3 scrumteams som utvecklingsprocessen består av egentligen. Där ingår de 

personerna som har kunskaper inom det området som gruppen har hand om.” 

Det finns 3 sammansatta utvecklingsteams där vart och ett av dem ansvarar för en specifik del i 

affärssystemet. Varje team är sammansatt utifrån vilka kunskapsbehov som krävs för den 

specifika delen. I regel ska det ingå verksamhetskonsulter, deras egna konsulter och en 

representant från supportorganisationen i varje utvecklingsteam.   

5.3.3 Projektutformning  

”Vi jobbar mot våra releaser och då har vi ett ingående scope där det är datumen som styr. Så 

ur det perspektivet kan man väl säga att det beror på tid snarare än scope. Vi använder inte 

Scrum i den typen av projekt där kunden är så involverad”  
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5.3.3.1 Tidsestimering  

Under specningsarbetet görs även tidsestimeringen. Detta baseras främst på tidigare erfarenheter 

och görs vanligtvis med hjälp av programmerare.  

5.3.3.1.1 The spike 
”Vi får ofta en grov uppskattning gällande vad som behöver justeras, ändras eller nyutvecklas” 

Vid tidsestimering för någon okänd modul håller utvecklingsteamet en dialog med kunden, som 

får vara med och tycka och tänka om det utvecklingsteamet har kommit fram till. Sedan utförs 

det en mer detaljerad kravspecifikation som teamet jobbar utifrån. Det man försöker göra är att 

dela upp arbetet i ännu mera konkreta punkter och tar ett steg åt taget. Det händer även att 

expertis tas in utifrån för att få en bättre bild över modulen och på detta sätt få en mer korrekt 

tidsestimering. 

5.3.4 Scrumaktiviteter  

5.3.4.1 Daglig scrummöte 

Företag Z använder sig av dagliga scrummöten, dock är frekvensen av dem olika beroende på 

vilket av teamen som är involverat. Varje team bestämmer själva hur ofta de ska ha dem. Valet 

baseras främst på vad för sorts uppdrag och dessutom vilken belastning uppgiften i sig självt 

innebär. I praktiken går man igenom vad som har gjorts och vad som är kvar att göras inom 

projektramarna.  

5.3.4.2 Sprintplaneringsmöte 

Verksamheten använder sig av en form av sprintplanering som är väldig mjuk i kanterna. Det vill 

säga att utformningen ser lite annorlunda ut från projekt till projekt.  

5.3.4.3 Inspect and adapt och Release burndown 

“Vi jobbar väldigt mycket med uppföljning och det handlar egentligen om att vi går igenom den 

resursplanering vi hade från början. Vi följer upp uppdraget och ser var i tiden man befinner sig 

och hur långt man har kommit. Det görs även en kontroll om det tillkommit något och det är 

även så att våra scrummästares gör uppföljningar på sina uppdrag i varje grupp. Detta är något 

vi jobbar mycket med, att få till en bra uppföljning, eftersom det är väldigt komplext” 

5.3.5 Scrumartefakter 

5.3.5.1 Produktbacklogg 

Företag Z har en arbetslista som de utgår ifrån i projekten. Här är samtliga funktioner 

sammanställda utefter prioritetsordning som görs av produktägaren för projektet.  

5.3.5.2 Sprintbacklogg 

Inför varje sprint väljs funktioner ut som antas kunna färdigställas under den specifika sprinten.  

5.3.5.3 Sprint burndown chart 

Företaget använder inte burndown charts.   

5.3.5.4 Release backlog 

”Efter en release sammanställer vi en lista över genomförda uppdrag.” 
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5.3.5.5 Sprint Taskboard 

De använder scrumsboards under sina projekt där det tydligt syns vilka specifika personer som 

håller på att arbeta med vad, samt i vilken fas de befinner sig. Eventuella frågetecken sätts upp 

som punkter på tavlan om det skulle vara något som en individ behöver ha hjälp med, eller som 

notis inför nästkommande sprint.  

5.3.6 Sammanfattande frågor: 

5.3.6.1 Hur ser ni till att säkerställa slutprodukten? 

De använder sig endast av applikationer som är relativt mogna och det krävs inte speciellt 

mycket nyutveckling. På grund av detta tappas inte produktfokus eftersom den finns med under 

hela påbyggnadsfasen. Nyutvecklingen som är kopplad till en specifik del genomförs med hjälp 

av kontinuerlig dialog med kunden gällande dess funktionalitet.   

5.3.6.2 Hur sammanställer ni er dokumentation? 

Företag Z har en enskild punkt som handlar om dokumentation. Verksamheten dokumenterar 

samtidigt som utveckling fortgår och även efteråt när de går igenom hur allt material 

producerats. Dokumentationen sker främst med hjälp av programmen Lotus Notes och även 

Magic.  

5.3.6.3 Hur arbetar ni kontinuerligt för att optimera arbetstiden? 

De har en tydlig uppdelning av resurser, med förutbestämda och fasta utvecklingsteams. Varje 

utvecklingsteam är sammansatt utifrån vilken del av deras affärssystem de ska jobba med.  

Vid behov av expertis för en specifik uppgift så tar Företag Z in specialister till projektet. 

För att optimera arbetstiden slopar utvecklingsteamet och SM ibland den dagliga scrummötet då 

de inte anser att det bidrar med någon affärsnytta.  

Det finns tydliga processer på hur tester ska utföras. Användningen av testmiljöer och 

produktionsmiljö där kunderna kan gå in och testa bidrar också till att säkra att allt görs på ett 

sätt som möter förväntningarna.  

5.3.6.4 Hur arbetar ni i större projekt? 

Eftersom verksamheten endast använder sig av Scrum vid releaseprojekt har de ingen erfarenhet 

av större projekt. 
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6 Analys 
Under detta kapitel analyseras det empiriska materialet enligt 2.5 Analysmetod. Analysen ska 

utifrån problemformuleringen svara på de tre sista delfrågorna. Den tredje delfrågan; vilka 

problemområden kan problemen med Scrum delas upp i? besvaras med hjälp av en analys av 

den genomförda litteraturstudien i kapitel 4.1 Problem vid användandet av Scrum. Den fjärde 

delfrågan besvaras med hjälp av en jämförelse och analys mellan kapitel 3 Scrums praktiska 

användning och kapitel 5 Presentation av empirisk undersökning. Den femte delfrågan; hur går 

man tillväga för att lösa problemområdena besvaras med hjälp av det empiriska materialet 

insamlat från intervjuerna i kapitel 5 Presentation av empirisk undersökning, samt hur den 

förhåller sig till den problematik som delfråga 3 besvarar.  

 

Till en början kommer en analys, jämförelse och kategorisering göras av problemen in till 

problemområden. Därefter kommer även en jämförelse göras mellan kapitel 3 Scrums praktiska 

användning och kapitel 5 Presentation av empirisk undersökning. Avslutningsvis kommer en 

analys att göras i samband med delfråga 3 koppat till kapitel 5 Presentation av empiriskt 

undersökning. 

6.1 Problemområden 
Här har de teoretiska problemen med Scrum från avsnitt 4.1 Problem vid användandet av Scrum 

analyserats och kategoriserats i problemområden.  

Övergripande mönster och kopplingar mellan problemen har analyserats och strukturerats, vilka 

har namngetts efterhand som problemen har kopplats samman. Detta har gjorts enligt kapitel 

2.5.1 Teoretisk dataanalys. Summeringsmässigt kunde fyra problemområden urskiljas och 

samtliga problem från teoridelen är kopplade till ett specifikt område. I presentationen nedan 

följer en kort sammanfattning av varje problem, samt en reflektion gällande varför den tillhör 

just den kategorin.  

Problem: 
 

1. Avsaknad av studie gällande kravinsamling. Eftersom det saknas ett strukturerat 

sätt att hantera kravinsamlingen, blir det svårt för teamet att se till hur produkten 

ska se ut i slutändan. Man ser bara till vilka specifika funktioner som ska göras, 

och inte hur de kopplas samman.  

2. Stöd för långsiktigt fokus. Ger i praktiken samma utslag som i problem 1. Det 

finns inget som specificerar hur slutproduktens kvalité hålls.  

3. Låg synlighet utanför sprintrarna. Ser man i projektet i stort är det svårt att se hur 

man ligger till utanför själva sprinten. Överblicken överlag är svårdefinierad, 

vilket även detta gör att det är svårt att hålla koll på slutprodukten, och även 

uppskattning av denna. 

4. Relaterat till timeboxing. Flera forskare beskriver att produktägare ofta lägger till 

fler funktioner då releasedatumet är satt till en specifik tidpunkt. I många fall är de 

inte färdigtestade och då uppkommer problemen istället i ett senare skede gällande 

underhållet av systemet. Slutprodukten blir då inte det huvudsakliga fokuset i 

arbetet, utan istället maximeringen av funktionerna och användningen.    
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Analys: 

Avsaknaden av en tydlig kravinsamling gör det svårt att konstruktivt arbeta med en tydlig 

kravspecifikation. Det är väldigt svårt för teamet att utveckla en produkt om de inte är 

säkra på hur funktionaliteten ska se ut i slutändan. Detta är även kopplat till problem två 

där det i Fogelström et al.’s (2009) artikel beskrivs att det inte finns några specifika 

punkter hur samtlig funktionalitet kopplas samman. 

Det finns inget inom Scrummetodiken som beskriver hur man ska ha översikt på projektet 

utanför själva sprintrarna. När teamet befinner sig i en sprint blir de väldigt fokuserade på 

det som ska göras inom ramen för den delen, och det ses inte till hur det ska hållas 

samman utanför denna. Uppskattningsvis blir det svårt att hålla koll på hur lång tid det 

kommer ta att sammanställa produkten, samt hur mycket det i slutändan kommer att 

kosta. 

Timeboxing är inte alltid det mest optimala sättet att arbeta enligt Pitchler (2010). Det 

finns flertalet exempel som visar på att projekten levererar felaktiga/eller oprövade 

funktioner då en specifik tid är utsatt.  

 

Sammanställningen som är gjord av ovan visar på att det är svårt för ett team att arbeta 

produktfokuserat inom scrumprojekt. Problemområde två: 

 

 Produktfokus: Scrum verkar inte ha någon övergripande långsiktigt fokus på 

produktutvecklingen. Detta medför att utvecklingsteamet har svårt att få en 

helhetssyn på produkten och den önskade statusen på den.  
 

 

Problem: 
 

5. Metoden kräver stor erfarenhet. Det krävs stor erfarenhet kopplat till metoden för 

att den ska fungera optimalt. Detta gäller i princip samtliga medlemmar i teamet. 

Metoden kräver att samtliga personer är drivande och sitter på kunskap för att lösa 

sin specifika uppgift. Ifall det saknas blir det svårt att få till effektiva och även klara 

arbetsuppgifter.  

6. Svårt att få med kunskaper hos en liten grupp människor. Då Scrum teams väldigt 

ofta är små, är det svårt att fördela arbetet på ett optimalt sätt. Detta gör i praktiken 

att vissa delar skulle kunnat göras på ett bättre eller effektivare sätt om någon 

annan tagit sig an dem.  

7. Många möten på kort tid. Somliga forskare argumenterar för att mötena är för 

många och i många fall inte bidrar med relevant affärsnytta. Detta är i praktiken 

högst ineffektivt då denna tid kunde lagts ner på att utveckla eller överlag arbeta 

med produkten i sig självt.    

8. Ingen testning under sprintens gång. Enligt Scrums praxis finns det ingen testning 

inlagd under själva sprintens fortlöpande. Detta är något som är högst förödande 

om något faktiskt skulle göras på fel sätt och inte passa inte i själva produktens 

totala funktionalitet. Det blir inte bara svårt att tidsestimera detta, utan det kan 

dessutom innebära en hel del extraarbete både gällande testning och också 

förändring.  
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9. Kundens tillgänglighet. En av de största styrkorna i Scrum kan även ses som den största 

svagheten. Att kunden inte har möjlighet att vara konstant involverad gör att det är svårt 

att utforma vilka funktioner som behövs. Forskare nämner att detta är ett av de största 

problemen i scrumprojekt, att kunden inte är tillräckligt involverad och ger kontinuerlig 

feedback.  

10. Produktägarens tillgänglighet. Det finns en koppling mellan denna punkt och 

punkt 9. Båda resulterar i att arbetet kan vara ineffektivt eller oklart. 

Produktägaren är den som specificerar hur slutprodukten ska se ut och vilka 

funktioner som ska finnas med och prioriteringen av dem. En del forskare ser detta 

som ett klart problem då denne i flera fall bortfaller under själva utvecklingsfasen.  

 

Analys: 

Flertalet forskare visar på att det är svårt att arbeta med Scrummetodiken om det saknas 

omfattande erfarenhet kopplat till området. Framförallt Khan et al. (2011) visar på att 

många projekt blir både dyrare och ineffektivare då detta är fallet. Det är väldigt svårt att 

hålla tidsramen och tidsestimeringen och arbetet i sig självt blir i många fall oklart inom 

projekten. Samtidigt menar Björkholm & Brattberg (2012) på att personers kunskap i 

många fall går om intet då arbetsfördelningen inte sker på ett konsekvent sätt. I små 

scrumteams är detta något som är särskilt märkbart, och leder ofta till dröjsmål och 

ineffektivt arbete.  

Många av mötena som görs under projekttiden anses inte vara värdeskapande för teamet. 

Detta främst då den röda tråden inte följs, eller att informationen kopplat till mötet är 

överflödig. I slutändan resulterar detta i att mindre tid kan läggas på utveckling och 

bearbetning av systemet.  

En av de mest kritiska aspekterna kring Scrummetodiken är att det inte finns någon 

testning inplanerad under sprintens gång. Detta medför i många fall att det är svårt att 

tidsestimera och att testningsfasen inte kan påbörjas förrän efter spriten är klar. I värsta 

fall leder det till att funktioner inte kan utvecklas då flertalet andra inte är färdigtestade 

som kan vara relevanta för slutprodukten.  

Kunden kan ha bra koll gällande hur slutprodukten ska se ut, men den är fortfarande 

väldig svårt för teamet att konstruera om denne inte närvarar under utvecklingen. Det kan 

mycket väl vara så att vissa funktioner inte alls stämmer överrens med det som kunden har 

tänkt sig eftersom han/hon har uteblivit och inte kunde nås för rådfrågning.  

 

Sammanställningen som är gjord av ovan visar på att ineffektiva och/eller oklara 

arbetssätt/processer är vanliga enligt forskare. Problemområde två:  

 

 Ineffektiva/oklara arbetsprocesser: Det är väldigt vanligt att avsaknaden av 

erfarenheten och expertis gör att många saker kopplade till Scrums metodik blir 

oklara och ineffektiva.  
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Problem: 

11. Högra krav och snabba iterationsfaser. De snabba iterationsfaserna och höga 

kraven på utvecklarna gör i flertalet fall att de inte har tid att dokumentera allt 

som görs under dem.  

12. Kunskap och expertis. Det finns ingen specifik punkt inom Scrum metodiken som 

förespråkar tydlig dokumentation. Detta gör oftast att expertis och kunskap 

bortfaller om någon person lämnar teamet. Det blir dessutom svårt att införliva en 

ny person i teamet eftersom det saknas relevant dokumentation kring vad som har 

gjorts och varför.     

Analys: 

Utvecklarna behöver ta mycket eget ansvar i scrumprojekt. De sätts ständigt under press 

och de korta iterationsfaserna gör i många fall att dokumentationen av arbetet inte hinns 

med. Detta gör att kunskap och expertis kan gå förlorad om någon person tvingas sluta 

under arbetets gång, eller att nyinkomna personer inte kan bli fullt införlivade i vad som 

har gjorts.  

 

Sammanställningen visar på att problemen har med dokumentation av arbetet att göra. 

Detta är satt som problemområde tre: 
 

 Bristfällig dokumentation: Överlag lägger inte Scrum någon tyngd på 

dokumentationen i ett projekt. På grund av detta saknas det i många fall relevant 

information som behövs vid senare tillfällen. 
 

 

Problem: 

13. Strukturering vid stora projekt. Själva arbetsfördelningen är ett stort 

problemområde eftersom det inte finns några klara direktiv inom 

Scrummetodiken gällande hur den bör struktureras.  

14. Kommunikation vid outsourcing. Problematiken här rör framförallt geografin då 

teamen oftast befinner sig på olika ställen. Idag finns det visserligen flertalet 

verktyg som underlättar just detta problem, men det uppstår fortfarande en hel del 

missuppfattningar.   

15. För mycket arbete för ett individuellt team vid stora projekt. Det är väldigt svårt 

att specificera hur mycket belastning ett specifikt team klarar av. Att invänta det 

sista teamet bidrar till förseningar och svårigheter vid färdigställande.  

16. Svårt att anpassa till större organisationer. Det finns i praktiken ingen 

funktionalitet inom Scrum som beskriver hur stora projekt och verksamheter ska 

integreras. 

Analys: 

Uppdelningen av stora teams för ett projekt är något som anses vara problematiskt enligt 

forskarna. Det är vanligt att ett specifikt team får för mycket arbete tilldelat till sig, vilket 

leder till att hela projektet kan bli försenat. (Schwaber, 2004) Dessutom är det svårt för 

lagen att kommunicera då de befinner sig på olika geografiska positioner. (Kerzner, 

2009) 
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Scrums metodik innehåller inte någon beskrivning gällande hur en anpassning av 

metoden ska göras till stora projekt eller organisationer. Detta gör det svårt för teamen att 

samarbeta och dela upp arbete mellan sig.  

 

Sammanställningen visar på att problemen har med stora projekt att göra, och 

problemområde fyra handlar om: 
 

 Svårigheter vid stora projekt: Scrum är framförallt anpassad för små och 

medelstora teams/organisationer, men idag används metoden även av många stora 

företag. Det finns en hel del svårigheter kopplat till detta område, framförallt 

gällande uppdelningen och kommunikationen.  
 

 

Problemområden som har konstruerats är: 

Problemområde Benämning 

1 Svårt att hålla produktfokus 

2 Problem gällande dokumentation 

3 Oklara/ineffektiva arbetsprocesser 

4 Svårigheter vid stora projekt 

 

6.2 Förhållning till Scrums praxis 
Punkterna som följer härefter presenterar jämförelsen mellan kapitel 5 Presentation av empirisk 

undersökning och kapitel 3 Scrums praktiska användning. Paralleller dras mellan företagens 

praktiska användning av metoden och hur den är tänkt att användas. Analysen är till för att 

belysa vilka avvikelser som görs från Scrums praxis, och hur de påverkar problemhanteringen av 

problemområdena från kapitel 6.1 Problemområden. Analysen har gjorts med hjälp av kapitel 

2.5.2 Transkribering, helhetsanalys och jämförelse. 

6.2.1 Förutsättningar för projektet 

6.2.1.1 Insamling krav – Användningsfall – Användarberättelse 

Samtliga verksamheter använder sig av användarberättelser som utgår från iterativ process där en 

kontinuerlig dialog genomförs med kunden. Dialogen består av intervjuer eller 

produktgenomgångar, samt vid vissa tillfällen rent tekniska specifikationer från kunder som är 

tekniska av sig. Detta ligger sedan i grund för olika modeller såsom flödesdiagram, som 

omstruktureras till användarberättelser. I praktiken skiljer de inte sig avsevärt från det Scrum 

förespråkar då Scrum värdesätter kundens interaktion lika mycket som formell dokumentation, 

och helst ska kunderna vara med och skriva användarberättelser (Pries & Quigley, 2011). Genom 

att basera sina användarberättelser från intervjuer, produktgenomgång eller tekniska 

specifikationer från kunden bibehålles en grundlig produktfokus från första början.  
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6.2.2 Scrums roller 

6.2.2.1 Produktägare 

Både företag X och Z använder sig av en konsekvent roll med benämningen produktägare, 

medan företag Y använder sig av rollerna projektledare och account managern som tillsammans 

delar på ansvaret som produktägare. Istället för att ha en och samma person under hela projektet, 

turas två personer om att ha rollen. 

När ett projekt håller på att utformas är det account managern som tar på sig rollen och samlar in 

kraven från kunden. Efter kravinsamlingen överlåtes ansvaret till projektledaren som ser till att 

det som är prioriterat produceras först. När projektet är klar för lansering (ungefär 70 % färdigt 

enligt Företag Y) så överlämnas ansvaret tillbaka till account managern som sen får ta hand om 

den kontinuerliga uppföljningen för projektet.  

En account manager’s uppgift är att konstant ha koll på vad kunden vill ha, och det är dennes 

uppgift att föra en daglig dialog med kunden. Genom att låta account managern ta initiativet med 

kravspecifikationerna ökas medvetandet om den önskade produkten dvs. bättre produktfokus. 

När man har säkerställt detta genom dokumentation låter man en erfaren projektledare ta över 

ansvaret för projektet och dialogen med kunden. På så sätt säkras projektledarens erfarenhet 

angående projektledning och på sikt ökar detta chansen att projektet hinner bli klart i tid och 

undviker ineffektiva eller oklara arbetsprocesser. Genom att dela upp produktägarens ansvar i två 

olika roller, blir varje del mer fokuserad. Dels att kravspecifikationen blir mer konkret och 

handfast, och dels att det som utvecklats faktiskt bidrar till affärsnytta. Samtidigt ökas chansen 

att projektet blir klar inom tidsgränsen genom att ha en erfaren projektledare.  

Övergången mellan projektledaren och account managern kan dock även leda till ineffektiva och 

oklara arbetsprocesser, samt att produktfokus minskas. Anledningen till att detta är för att 

produktägaren inte är involverad under hela projektprocessen. Hos företaget Y är account 

managern i vissa fall med i början, för att sedan bli totalt involverad vid slutet. Allting som 

händer däremellan hanteras av projektledaren. Det finns med andra ord en enskild person som är 

ansvarig för kravhanteringen under hela projektet, dock byts denne ut allteftersom projektet 

fortgår. Detta kan leda till svårigheter och problem, inte minst när account managern återigen ska 

ta över ansvaret vid slutet av projektet. I den situationen har account managern endast en 

begränsad kunskap om projektets djup och detaljer. En konsekvens av detta kan vara att 

utvecklarnas frågor kring projektet inte kan besvaras. Detta riskmoment leder till att 

arbetsprocesserna blir oklara då utvecklarna inte får svar på sina frågor som förmodligen handlar 

om själva utvecklingen av produkten.  

Scrum saknar redan ett överliggande fokus gällande hur produktutvecklingen fortgår och genom 

att byta personen som har hand om kravhanteringen, försvåras detta moment ännu mer.  

Det finns inget i Scrum som beskriver hur övergångarna bör göras när en ny person kommer in i 

laget, eller när någon lämnar. Med detta i åtanke blir det svårt för Företag Y att göra en mjuk 

övergång mellan faserna. Det vill säga när skiftet görs kring 70 % av projektets gång. 

6.2.2.2 Scrummästare 

Scrummästar-rollen existerar både i verksamheten X och Z. I Företag Y använder de dock sig av 

rollen projektledare istället. Projektledaren i Y har samma ansvarsområden som en 
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scrummästare, men utöver det agerar de även som produktägare under projektets gång. En del av 

detta har redan tagits upp i föregående punkt.  

Företag X använder sina scrummästare även som projektledare under arbetets gång. I vanliga fall 

hade detta setts som problematiskt då scrummästaren är till för att coacha laget och hålla koll på 

ansvarsfördelningen, och projektledare ses mer som den högre chefen. Fast eftersom Företag X 

bara har vissa specifika delar av system kopplade till sig och grupperna normalt sett inte är 

speciellt stora, ses detta mer som en fördel. Scrummästaren är redan direkt involverad i hela 

arbetet, och kan komma med konstruktiv kritik allteftersom projektet fortgår, både som coach 

och överordnad.  

6.2.2.3 Utvecklingsteam 

Alla utvecklingsteamen i verksamheterna är gemensamt baserade utifrån kunskapsbehoven 

kopplade till projekten. Det finns dock en skillnad hos verksamheten Y gentemot praxisen; 

istället för att låta utvecklarna själva avgöra vilken del de ska jobba med har Y en arbetsfördelare 

som delar ut uppgifterna till varje utvecklare. Arbetsfördelarens uppgift är att planera upp att 

aktiviteterna fördelas jämnt på hela utvecklingsteamet, och dessutom hålla koll på vad som är 

kvar att göras. Detta underlättar arbetsfördelningen markant, och motverkar eventuella 

svårigheter som kan uppkomma kopplat till detta område.  

Det är tidigare statuerat av bland annat Mustaq & Quereshi (2012) samt Björkholm & Brattberg 

(2012) att Scrum kräver att användarna kräver stor erfarenhet kopplad till användningen. Det är 

även sagt att det är svårt att få med samtliga kunskaper hos en liten grupp människor.  

Genom att ha en tydlig arbetsfördelare minskas problem kopplade till ineffektiva/oklara 

arbetsprocesser då ovanstående punkter inte blir relevanta. Däremot är det inte något som 

förespråkas av Scrums praxis, och det kan även vara att fel person blir tilldelad en specifik 

uppgift. Det kan konstateras att det både finns fördelar och nackdelar med att ha en 

arbetsfördelare inom laget.   

6.2.3  Projektutformning 

6.2.3.1 Tidsestimering  

Vid tidsestimering använder sig verksamhet X inte av någon planning poker eller dylikt, utan 

arbetet delas upp i konkreta punkter och låter sedan utvecklarna kommentera och uppskatta hur 

mycket tid varje punkt kommer att ta. Hos Y och Z försöker de använda sig av sina tidigare 

erfarenheter för att göra en tidsestimering. Det tillsätts en grupp som har gjort liknade saker 

förut, och de sätter sig ner för att diskutera skisser och övrigt som kunden har gett dem. Under 

mötet läggs då en tidestimering fram. I stort använder samtliga verksamheter ett snarlikt 

arbetssätt för tidsuppskattning, nämligen att de utnyttjar sina erfarenheter och låter de som ska 

utveckla uppge en tidsuppskattning.  

Detta kräver ett erfaret utvecklingsteam för att det ska fungera optimalt och detta är ett 

återkommande problem kopplat till användning av Scrum. För att motverka detta försöker 

företagen dela upp arbetet i konkreta punkter. Det mest komplicerade blir då strukturerat, 

förenklat och på så sätt kan fler, även de som är mindre erfarna, delta och komma med 

synpunkter.  
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6.2.3.1.1 The spike 
Att tidsestimera något som är okänt är ingen lätt uppgift och det verksamhet X försöker göra, för 

att få en tidsuppskattning, är att dela upp arbetet i ännu mer konkreta punkter för att få ett bättre 

perspektiv på vad som ska göras. Samtidigt är det viktigt för verksamhet X att underrätta kunden 

att just de specifika punkterna är okända, och väldigt svåra att uppskatta i tid.  

I verksamhet Y har de däremot bestämt sig att inte göra någon tidsuppskattning när det gäller 

utveckling av saker som de inte känner till. Deras tidigare erfarenheter menar på att det inte är 

någon idé då det är omöjligt att få till en mer eller mindre korrekt tidsestimering.  

Verksamhet Z för en dialog med kunden som kommer med synpunkter om saker som de har 

kommit fram till för att få en mer detaljerad kravspecifikation. Sedan, med hjälp av 

kravspecifikationen, delas uppgiften upp i konkreta punkter och jobbar steg för steg. Vid behov 

tas en expert in för att en mer korrekt tidsuppskattning.   

Att göra en korrekt tidsestimering är viktigt för att kunna leverera ett projekt i tid. Problemet är 

att det är redan är tillräckligt svårt att göra en tidsestimering generellt, men det är ännu svårare 

att göra en tidsestimering på något som är okänt. Utifrån verksamheterna som har studerats finns 

det två olika angreppssätt att utgå ifrån: Det första är att försöka dela upp arbetet i ännu mer 

konkreta punkter för att få en bättre uppfattning. Det nämndes även att det känns relevant att 

hyra in en expertis för att få en någorlunda tidsestimering. Det andra angreppssättet är att inte 

göra någon tidsestimering alls eftersom erfarenheter säger att det ändå aldrig håller. Det viktiga 

är dock, som samtliga verksamheter påpekade, att underrätta kunden att det är svårt att göra en 

tidsuppskattning på något okänt. På så sätt får kunden en bättre insikt gällande hur detta kan 

påverka projektets deadline, vilket leder till en högre acceptans ifall projektet inte håller 

deadlinen.  

6.2.4 Scrumaktiviteter  

6.2.4.1 Dagligt scrummöte 

Samtliga verksamheter använder sig av scrummöten, men inte varje dag som Scrum förespråkar 

för. Det företag som ligger närmast Scrums ideologi är Företag X som försöker ha möten det 

varje dag. Det händer visserligen att de slopas ifall både utvecklingsteamet och scrummästaren 

känner att de inte behöver ha mötet just den morgonen.  

Företag Y har ett större möte en gång i veckan istället för att ha ett mindre varje dag, detta främst 

för att låta tankarna samlas kring uppgifter som ska göras.  

Hos Z bestämmer utvecklingsteamen och deras scrummästare själva hur ofta de vill ha mötet, 

frekvensen beror på vad för sorts uppdrag det är och vilken belastning det ger.  

Ett definierat problem med Scrum metodiken är att det är för många möten på för kort tid. Detta 

kan i sin tur leda till ineffektiva arbetsprocesser då tiden istället skulle kunna disponeras på 

annat. Samtliga verksamheter har optimerat arbetstiden genom att endast ha möten när de känner 

att det behövs, eller att ha ett större möte en gång i veckan istället och på så sätt låta tankarna 

samlas.  
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Företag Y har dessutom lagt in ett möte kopplat till enbart funktionaliteten hos objekten. De 

kände att det fanns en hel del funktioner som de saknade information om, och införde på grund 

av detta ett extra möte kopplat till detta område. Scrum förespråkar att mötena inte ska handla 

om funktionaliteten, men genom att ha ett enskilt möte som enbart handlar om detta, kan mycket 

tid kortas av då teamets gemensamma expertis kan användas.   

6.2.4.2 Sprintplaneringsmöte 

Företag Y jobbar inte i sprintar, utan ser hela projektet som en stor sprint. På grund av detta har 

de endast ett planeringsmöte i början av projektet, medan X och Z använder sig av 

sprintplanering inför varje sprint.  

Vid arbete i sprintar ser utvecklarna bara en sprint åt taget, vilket kan leda till det är svårt att 

bibehålla produktfokus. För att motverka detta jobbar Företag Y inte i sprintar, utan ser istället 

till att arbeta produktfokuserat. Företag Y använder sig även endast av ett planeringsmöte som är 

i början för projektet och kan då lägga mer arbetstimmar åt utveckling.   

Dock kan det missas något under det första och enda mötet, det är då svårt at få med saker som 

uppkommer under arbetets gång eftersom det inte finns fler större planeringsmöten under den 

perioden. Detta kan leda till att arbetet i stort blir ineffektivt då inte ses till ändringar som kan 

uppkomma i ett senare skede.  

6.2.4.3 Inspect and adapt 

Inspect and adapt, även kallad för Deming Cycle eller Plan-Do-Check-Act (PDCA), är ett 

återkommande arbetssätt där det efter varje sprint görs en utvärdering på produktens och 

processens utförande. Målet med utvärderingen är att lära sig vad som har hänt, och vad som 

kunnat göras annorlunda under sprintens gång. (Björkholm & Brattberg, 2010) 

Företag X har en iterativ process under sin sprintdemo där de får feedback vad som kan ändras, 

eller göras bättre inför nästkommande sprint.  

Företag Y har 2 större möten efter varje projekt, ett internt med utvecklingsteamet och ett med 

kunden. Båda mötena tar upp saker som gick bra och saker som kan göras bättre.  

På Företag Z jobbar de istället med aktiv uppföljning. De använder sig inte av något 

återkommande arbetssätt efter varje sprint, utan jobbar med det aktivt under hela projektet 

istället. 

Processen för att förbättra arbetssättet är olika hos varje företag i studien. Företag X är den 

verksamhet som främst följer Scrums praxis. Där tas det upp händelser efter varje sprint, vilket 

ger möjlighet till att förbättra sig under projektets gång. Det finns däremot alltid en risk att alla 

mötena inte bidrar med någon affärsnytta, vilket är ett återkommande problem i scrumprojekt. 

Ett alternativ är en omstrukturering och sparar mötena till slutet av projektet, som företag Y gör. 

På så sätt optimeras arbetstiden mer och har mötet när produktionen är klar, men dock försvinner 

möjligheten att förbättra sig under projektets gång. Det finns fördelar och nackdelar med 

respektive sätt att arbeta på.  

Ytterligare ett alternativ är att jobba som företag Z, vilket tolkas som en kombination mellan 

företag Y’s och X’s arbetssätt. De arbetar med aktiv förbättring under hela projektet, men 
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eftersom Företaget Z inte tillsätter några möten för förändringar, finns det en risk att problemen 

hamnar mellan springorna. Däremot ses det som en stor styrka om samtliga medlemmar i teamet 

kontinuerligt tänker kring förbättringar. I slutändan kan det då ge samma resultat som de 

föregående exemplen, fast utan de extra kostnaderna gällande mötestid.   

6.2.4.4 Release burndown  

Företag X använder sig av Gantt-schema för att visa sina kunder hur mycket det är som har 

gjorts och hur mycket det är kvar, medan Företag Z och Y framförallt presenterar detta vid sina 

avstämningsmöten.  

6.2.5 Scrumartefakter 

6.2.5.1 Produktbacklogg 

Verksamhet X använder sig av produktbacklog, som produceras med hjälp av online-verktyg 

såsom Jira och Gitlab. Detta gör att samtliga parter som är involverade i projektet, ges 

möjligheten att få tillgång till produktbackloggen via internet.  

Företag Y använder sig av ett liknande sätt, dock med sin egenutvecklade mjukvara. Deras 

backlog består istället av två listor, varav den första är en sammansättning av de stora momenten 

i projektet, och den andra är en fördjupad version med samtliga funktioner. 

Företag Z har en backlog som fungerar i princip exakt likadant som den som Scrum förespråkar. 

Genom att ha två listor får Företag Y två olika syner angående hur systemet ska konstrueras. Det 

är möjligt att se projektet ur både ett överblickbart och ett detaljerat perspektiv. Detta leder till att 

de under hela projektets gång vet vad som ska göras kopplat till slutprodukten, och samtidigt kan 

se hur funktionerna hänger samman. Det kan dock vara svårare att konstruera någon form av 

arbetsplan under projektets gång, då utvecklarna inte jobbar iterativt i sprintar, men det handlar 

framförallt om vad som fungerar bäst för företaget. Företag Y’s erfarenhet säger att två stora 

arbetslistor är att lättare att följa än att jobba i flera uppdelade moment, såsom sprintar.  

6.2.5.2 Sprintbacklogg 

Då verksamheten Y ser projektet som en enda stor sprint använder de sig inte av någon 

sprintbacklogg, medan Företag X och Y använder sig av sprintbackloggs som formas med hjälp 

av online-verktygen Jira och Gitlab. Innehållet i dem är däremot inte låsta när sprinten är startad, 

utan detta beror helt på kunden.  

6.2.5.3 Sprint burndown chart 

Företag X har tillgång till sprint burndown charts via onlineverktyget Jira. Detta uppdateras 

efterhand som objekt blir klara, för att förbättra överblicken.  

Företag Z och Y använder sig inte av burndown charts på samma sätt, utan deras möten ses som 

avstämningar gentemot hur långt de har kommit. 

Det skulle underlätta för företag Z och Y ifall de hade någon form av tabell som visar på hur 

mycket det finns kvar att göra. Scrum förespråkar synlighet, vilket underlättar mycket för de 

involverade i projektet. Genom att sätta tider på de funktioner som arbetas med, går det ”tydligt” 
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se hur långt projektet fortlöpt. Företag Z nämnde att detta är ett ständigt problem då de inte 

riktigt vet hur mycket tid som de behöver lägga ner för att färdigställa produkten.    

6.2.5.4 Release backlogg  

Det är endast företag Z som använder sig av release backlogg i sin enkla form. De sammanställer 

en lista på de funktioner som anses vara helt färdigtestade och klara för kundrelease.  

Företag X har istället en lista på funktioner som anses vara färdiga för testning, och de 

sammanställs främst efter sprintbearbetningen.  

Företag Y har det främst som en del av testfasen, backport, som agerar som en release backlogg. 

Backport är den sista testfasen innan de nyproducerade funktionerna förs över från utvecklings- 

till produktionsmiljön.  

Varken företag X och Y anser att release backloggen är relevant för deras sätt att arbeta. När en 

funktion anses vara färdigtestad, flyttas den direkt över till produktionsmiljön, där det tydligt 

visas vad som är klart för lanseras. Anledningen till att företag Z använder en release backlogg är 

främst för att de själva ska ha koll på vilka funktioner som är helt klara. Företagen i sig själva är 

något större och de har flera produktionsservar kopplade till varje avdelning, vilket kan göra det 

svårt att spåra exakt vad som är kopplat till vilket projekt.  

6.2.5.5 Sprint taskboard 

Företag X använder Trello för att skapa en virtuell taskboard där alla medlemmar kan göra 

statusuppdateringar på aktiviteterna.  

Verksamhet Y arbetar inte i sprintar, utan har då en enda stor taskboard för hela projektet och 

detta skapas genom deras egenutvecklade verktyg.  

Företag Z använder scrumsboards under sina projekt där det synd tydligt på vad specifika 

personer håller på att arbeta med, samt i vilken fas de befinner sig. 

Samtliga företag använder sig av någon form av arbetsfördelning under själva projektet. Det 

finns ett tydligt upplägg där samtliga parter kan se vem som jobbar med vad under projektets 

gång.  

6.2.6 Delar som märks av ute hos företagen: 

Vilka delar av Scrums metodik som märks av ute hos företagen. Detta är en sammanställning 

utifrån analysen i kapitel 6.2 Förhållning till Scrums praxis. X står för avsaknad och  betyder 

att det stämmer överrens med den tänkta användningen.  

 Företag X Företag Y Företag Z 

 

Kravinsamling 

Användarberättelser    

 

Scrumroller 

Produktägare  X  

Scrummästare  X  
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Utvecklingsteam    

 

Scrumaktiviteter  

Daglig Scrummöte  X  

Sprintplaneringsmöte    

Inspect and adapt   X 

Release Burndown  X X 

 

Scrumartefakter 

Produktbacklogg    

Sprintbacklogg  X  

Sprint burndown chart  X X 

Release backlog X X  

Sprinttaskboard    

 

6.3 Hantering av problem: 
Detta avsnitt är en analys av hur företagen enligt kapitel 5 Presentation av empirisk undersökning 

aktivt arbetar med de definierade problemområdena enligt kapitel 6.1 Problemområden. 

Analysen har gjorts med hjälp av kapitel 2.5.2 Transkribering, helhetssyn och jämförelse. 

6.3.1 Hur hålls produktfokus? 

För att bibehålla produktfokus har samtliga verksamheter som ambition att kontinuerligt föra en 

dialog med kunden och göra avstämningar. Feedbacken från kunden underlättar utvecklarnas 

arbete, vilket gör att systemkonstruktionen kan bli bättre anpassad. Kommunikationen med kund 

är något som pågår även efter det att projektet är färdigt. Bland annat Företag Y avstämmer 

nästan dagligen med kunden gällande förvaltningsarbete. På så sätt bidrar kontinuerlig 

kommunikation med kund till att behålla produktfokus.     

Vidare lägger utvecklarna och kunden mycket fokus på själva planeringsmötet och på att 

införskaffa så mycket bakgrundsinformation som möjligt. Den största anledningen är främst 

kontrollmässig, att lösningen utvecklarna planerar att göra, stämmer överens med det kunden 

önskar sig. För att visa kunden den planerade slutprodukten används bland annat modeller och 

flödesdiagram, då de låter en beskåda produkten ur ett mer omfattande perspektiv.  

Vid mer omfattande projekt kan utvecklarna använda sig av en förstudie eller prototyp för att få 

en bättre uppfattning om hur slutprodukten ska se ut. För att projektet ska bli bättre organiserat 

delas det då upp i mindre delar, där varje del blir testad när den är utvecklad. Efter testerna 

sammanställs de mindre delarna och rigorösa flödestester utförs. Testerna görs i första hand av 

utvecklarna, men man strävar efter att även få kunden involverad i denna process. Genom att 

dels säkerställa uppfattningen om behovet, samt funktionaliteten för varje mindre objekt, ser man 

till att produktfokusen behålls från projektets start till slut.  
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6.3.2 Hur håller man koll på dokumentation? 

För att bibehålla en omfattande dokumentation ska man enligt Företag X i planeringsstadiet noga 

dokumentera alla processer och funktioner för få en tydlig kravspecifikation. Under projektets 

gång bör man ha löpande dokumentation både på detalj- och kodnivå. Scrum lägger inte någon 

tyngd på själva dokumentationen, vilket har lett till at Företag Y konstruerat en grundläggande 

modell gällande denna punkt. Den beskriver det arbetssätt som ska följas vid utvecklingen av en 

funktion, där dokumentation i sig är ett av de tydliga stegen. Denna modell används för att 

säkerställa att dokumentationen görs strukturerat, och att den ses som en del i det vardagliga 

arbetet. Genom att införa dokumentation som en i punkt i arbetssättet på kod- och detaljnivå, 

motverkas andra problem som har med expertisförlust att göra. 

Dokumentation kan förtydligas med hjälp av modeller såsom burndown charts, Gantt-schema 

och flödesdiagram. Det är dock inte alltid själva dokumentationen i sig som är viktig, utan det 

viktigaste är att den görs på rätt sätt. De verktyg som finns, ska både underlätta för användaren 

att dokumentera och samtidigt bidra till att informationen är lättillgängligt för alla. Några verktyg 

som används frekvent är bland annat Google Docs, Jira, Trello och även en hel del 

egenutvecklade. 

6.3.3 Hur arbetar man i större projekt? 

Scrum, som tidigare nämnt, har inte har någon metodik för arbetsfördelning. Detta gör det svårt 

att strukturera upp projekt i större omfattning, och kan i många fall leda till problem för de 

involverade teamen. Det räcker att ett utvecklingsteam blir överbelastade, så faller hela projektet. 

Överlag är det svårt för lagen att kommunicera på ett bra sätt, då de oftast befinner sig på olika 

platser. 

Vid större projekt anser både Företag X och Y att komplexiteten och koordinationsarbetet ökas 

avsevärt, det blir även svårare att göra estimeringar gällande både tid och budget. För att 

motverka komplexiteten avsätter utvecklarna framförallt mer tid åt planering och fördelning av 

arbete. Sprintar bör dock inte planeras mer än fyra åt gången, framförallt då man inte känner till 

hur mycket belastning respektive team klarar av att hantera. Även behovet av prototyper 

och/eller förstudier ses över, då de medför att utvecklarna få en bättre uppskattning av projektet 

och underlättar planeringen. Däremot blir det en extra kostnad totalt sett, framförallt för kunden.  

Företag Y har i sina vanliga projekt en roll som agerar arbetsfördelare. Detta gör att 

arbetsfördelningen blir bättre strukturerad och skulle även kunna vara något att använda sig av 

mellan teamen i större projekt. Det skulle medföra att arbetsbelastningen blir jämnare fördelad 

mellan iterationerna.   

Kommunikationsproblemet märks inte alls av hos företaget X, som har stora delar av sin 

verksamhet utomlands. De ser denna outsourcing som en stor fördel, istället för en nackdel. 

Fördelen är att det finns en större personalmarknad utomlands och till ett lägre pris. Genom att 

använda sig av olika onlineverktyg som förenklar kommunikationen förhindrar detta 

missuppfattningar. De har även avsatt en person från sitt kontor i Sverige på plats i Vietnam för 

att ytterligare underlätta kommunikationen och motverka eventuella missuppfattningar.  

Företag Y’s erfarenheter säger att outsourcing inte fungerar på ett konsekvent sätt i deras 

verksamhet. Det var svårt at sköta kommunikationen på ett bra sätt, och det blev långa väntetider 
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kopplade till utvecklingsfaserna. Det finns dock mycket som tyder på att fördelningen inte 

sköttes på ett bra sätt och att båda parterna inte var överrens från början hur projektet skulle 

utföras. Mycket tyder på att kommande outsourcingprojekt kommer att skötas på ett bättre sätt. 

6.3.4 Hur säkerställs arbetsprocesser? 

Verksamheterna har en god insikt om varje utvecklares kunskapsbas och de har även en tydlig 

uppdelning av resurser. Detta underlättar hopsättningen av en effektiv arbetsgrupp kopplat till 

projektets kunskapsbehov. Hos Företag Y utses även en technical advisor inom projektgruppen, 

som är ansvarig för de tekniska frågor och problem som uppstår.  Technical advisor är den som 

sitter inne på mest kunskap kopplat till tekniken som projektets plattform ska använda. Vid 

behov av expertis ser utvecklingsgruppen till att specialisten integreras i teamet genom att bland 

annat använda samma verktyg och arbetssätt. Detta medför att det finns en extraperson i varje 

team som kan användas vid behov. Att en specialiserad person finns tillgänglig, gör att teamet 

känner sig tryggare i sin uppgift och inte behöver blir stressade om det uppstår något problem.  

Flera av företagen väljer att slopa möten när både utvecklingsgruppen och scrummästaren anser 

att det inte bidrar med någon affärsnytta. Istället har de då ett större möte en gång i veckan för att 

låta tankar och fundering samlas. Detta anses vara ett sätt att säkra sina arbetsprocesser. Det kan 

dock vara både på gott och ont då det är relevant att meddela resterande medlemmar vad man 

arbetar med för tillfället, och vad som kan vara problematiskt. Kontinuerliga avstämningar gör 

att teamet kan hålla ett grepp om målet och samtidigt bolla tankar och idéer med varandra. Att ta 

bort mötet kan då leda till att en specifik medlem arbetar på något som inte passar in i projektet.  

Att planera in tester i iterationerna är något som inte förespråkas av Scrum, men som ändå är 

väldigt relevant kopplat till ett projekts fortlöpande. Samtliga företag försöker arbeta med att 

testa funktionerna under arbetets gång. Det finns även flertalet testmiljöer för att säkerställa 

funktionaliteten. Inget av företagen väljer att sätta en funktion som klar utan att både en annan 

utvecklare och testare har godkänt det. Detta gör att man inte behöver ”gå tillbaka” i projektet 

och ändra om vissa funktioner så att de passar bättre in i systemet.  
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7 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från studien, som dels grundas på Scrums praktiska 

användning (se kapitel 3), det teoretiska materialet (se kapitel 4), insamlad empiri (se kapitel 5), 

samt analysarbetet (se kapitel 6). Studiens delfrågor kommer att besvaras separat och ligger 

sedan i grund för att besvara forskningsfrågan i studiens slutsats.  

7.1 DF1: Hur bör Scrum tillämpas praktiskt? 
För att besvara studiens huvudfråga krävdes en identifiering hur Scrum kan tillämpas praktiskt i 

projekt. Dess praktiska funktionalitet har presenterats ingående i kapitel 3 Scrums praktiska 

användning. 

7.2 DF2: Vilka problem finns det vid användning av Scrum? 
För att besvara studiens huvudfråga krävdes en identifiering av vilka problem som kan uppstå 

vid arbete i scrumprojekt. Identifieringen genomfördes i teorikapitlet 4.1 Problem vid 

användandet av Scrum: 

1. Avsaknad av studie gällande kravinsamling 

2. Avsaknad av stöd för långsiktigt fokus 

3. Låg synlighet utanför sprintrarna 

4. Problem relaterat till timeboxing 

5. Metoden kräver stor erfarenhet 

6. Svårt att få med kunskaper hos en liten grupp människor 

7. För många möten på kort tid 

8. Ingen testning under sprintens gång 

9. Kundens tillgänglighet 

10. Produktägarens tillgänglighet 

11. Högra krav och snabba iterationsfaser 

12. Förlust av kunskap och expertis 

13. Svårigheter vid strukturering till stora projekt 

14. Kommunikationsvårigheter vid outsourcing 

15. För mycket arbete för ett individuellt team vid stora projekt 

16. Svårt att anpassa till större organisationer 

7.3 DF3: Vilka problemområden kan problemen med Scrum delas upp i? 
För att besvara studiens huvudfråga krävdes en teoretisk dataanalys av problemen från DF2. 

Detta gjordes systematiskt i kapitel 6.1 Problemområden under analysarbetet. Övergripande 

mönster mellan problemen analyserades och strukturerades.  

De sammanställda problemområdena är: 

1. Produktfokus: Scrum har ingen övergripande långsiktigt fokus på produktutvecklingen. 

Detta medför att utvecklingsteamet har svårt att få en helhetssyn på produkten och den 

önskade statusen på den.  
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2. Ineffektiva/oklara arbetsprocesser: Det är väldigt vanligt att avsaknaden av 

erfarenheten och expertis gör att många saker kopplade till Scrums metodik blir oklara 

och ineffektiva.  

 

3. Bristfällig dokumentation: Överlag lägger inte Scrum någon tyngd på dokumentationen 

i ett projekt. På grund av detta saknas det i många fall relevant information som behövs 

vid senare tillfällen. 

 

4. Svårigheter vid anpassning till stora projekt: Scrum är framförallt anpassad för små 

och medelstora teams/organisationer, men idag används metoden även av många stora 

företag. Det finns en hel del svårigheter kopplat till detta område, framförallt gällande 

uppdelningen och kommunikationen.  

7.4 DF4: Hur tillämpas Scrum praktiskt? 
För att besvara studiens huvudfråga krävdes även en jämförelse mellan Scrum i teori och 

empiri. I analyskapitlet 6.2 Förhållning till Scrums praxis genomförs detta på ett strukturerat 

sätt. 

Kravinsamling: Samtliga verksamheter använder sig av användarberättelser som har konstruerats 

med hjälp av intervjuer, produktgenomgångar och tekniska specifikationer från kund.  

Scrums roller: De roller som Scrum förespråkar har kunnat identifieras hos samtliga 

verksamheter. Ett av företagen gör inte exakt så som Scrum förespråkar, men det görs en 

komplettering med en annorlunda form och benämning. De adderade ”tjänsterna” är technical 

advisor, account manager och arbetsfördelare. 

Tidsestimering: Tidsestimeringar görs framförallt genom att dela upp arbetet i mindre konkreta 

punkter och låta utvecklarna som ska utföra arbetet göra en tidsuppskattning.  

För att tidsestimera någon okänt modul försöker företagen att dela upp arbetet i ännu mindre 

konkreta punkter. Vid behov hyrs en expert in för att på så sätt genomföra en mer konkret 

tidsestimering eller förstudie/prototyp. En annan variant som ett av fallföretagen använde sig av, 

var att strunta i tidsestimeringen. Deras erfarenhet sa att det inte var värt att spendera tid på 

tidsestimeringen då den i princip aldrig håller.  

Scrumaktiviteter: Sprintplaneringsmöte och dagliga mötena görs inte på samma sätt som kapitel 

3 Scrums praktiska användning förespråkar. Utformningen och frekvensen av mötena beror på 

hur mycket utvecklingsteamet och scrummästaren är i behov av dem gentemot uppdraget. 

Inspect and adapt: Ett alternativ är att ha det som en iterativ process där feedback ges på 

sprintdemot. Den andra varianten som används är att ha två större möten efter varje projekt; ett 

internt med utvecklingsteamet och ett med kund. Det tredje alternativet innebär det aktivt jobbas 

med uppföljning under hela projektets gång.  

Release burndown charts presenteras för kunden antingen via Gantt-schema eller under 

avstämningsmötena med powerpoints.  
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Scrumartefakterna: Produktbacklogg, sprintbacklogg och releasebacklogg används inte hos 

samtliga verksamheter. Framförallt ett av företagen arbetar inte i sprintar överhuvudtaget och 

därför används inte sprintbackloggen. Produktbackloggen användes däremot av samtliga, dock 

med något anpassad funktionalitet i ett av fallen. De använder istället sig då av två 

produktbackloggar som sträcker sig över hela projektet istället.  

Det är bara ett av företagen som använder sig av release backlogg i sin enkla form, medan de två 

övriga använder sig av en egen variant. Den ena varianten består i princip av två listor, varav den 

ena visar de funktioner som anses vara lanserbara för kunden, och den andra de funktioner som 

är klara för testning. Den andra varianten innebär att release backloggen är en del av testfasen.  

Samtliga verksamheter använder sig av någon sorts taskboard med hjälp av online-verktyg som 

antingen är egenutvecklade eller av en tredjepart. Taskboarden används antingen under hela 

projektets gång, eller under sprintarna, beroende på om företaget jobbar i dessa eller inte. 

7.5 DF5: Hur går man tillväga för att lösa problemområdena? 
För att besvara studiens huvudfråga krävdes även kunskap relaterat till hur företag går tillväga 

för att lösa problemområdena som är definierade efter en besvarad DF3. Följande resultat har 

konstaterats efter en analys utifrån kapitel 6.2 Förhållning till Scrums praxis och kapitel 6.3 

Hantering av problem.  

Följande problemområden och lösningar kunde konstateras: 

1. Bibehålla en övergripande produktfokus 

Lösningar kopplade till problemområde 1: 

 Hålla en kontinuerlig dialog med kund  

 Kontinuerliga avstämningar och se till att få löpande feedback 

 Tydliga och välgjorda testfaser 

 Engagemang i att få kunden involverad i projektet och framförallt i testfaserna 

 Att använda sig av prototyper och förstudier vid behov 

 

2. Säkra sina arbetsprocesser 

Lösningar kopplade till problemområde 2: 

 Göra en tydlig uppdelning av resurser 

 Utse en technical advisor 

 Utse en arbetsfördelare 

 Anpassa utvecklingsteamet efter projektets kunskapsbehov 

 Slopa dagliga möten när det inte fyller något behov 

 Hyra in expertis vid behov och se till att integrera expertisen i teamet 
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3. Bibehålla en omfattande dokumentation 

Lösningar kopplade till problemområde 3: 

 Fokus på dokumentering vid planeringsmötet 

 Löpande dokumentation både på både kod- och detaljnivå 

 Använda verktyg som aktivt stödjer dokumentation 

 Utvecklarna ska se dokumentation som en del i arbetssättet vid utveckling av nya 

funktioner (mål) 

 Använda sig av modeller såsom flödesdiagram, Gantt-scheman och burndown charts 

för att få in olika perspektiv av projektet 

 

4. Anpassa till större projekt 

Lösningar kopplade till problemområde 4: 

 Avsätta mer tid och fokus på planering 

 Planera inte för långt utan låta projektet fortgå 

 Använda sig av prototyper och förstudie 
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8 Slutsats 
I kapitlet presenteras studiens slutsatser som har tagits fram genom att besvara de 

underliggande forskningsfrågorna (se kapitel 1.4). Övergripande samband och mönster kunde 

identifieras utifrån svaren på delfrågorna, och på så sätt har den huvudsakliga forskningsfrågan 

kunnat besvaras.   

Slutsatsen är upplagd för att konkret besvara huvudfrågan ”Hur kan de vanligaste 

problemområdena hanteras i scrumprojekt?” 

Utifrån tidigare forskning har det påvisats att det finns en hel del problem med 

systemutvecklingsverktyget Scrum. Problemen har i studien kategoriserats gällande; 

dokumentation, produktfokus, säkerställning av arbetsprocesser och anpassningar till större 

projekt.  

För hantera de fyra problemområdena finns en mängd olika åtgärder att utförda. Dels kan 

prototyper eller förstudier göras för att säkerställa och förtydliga uppfattningen om hur 

slutprodukten ska se ut. Detta kommer öka produktfokuseringen i arbetet då utvecklarna vet vad 

som ska färdigställas. Det förespråkas även att det kontinuerligt ska hållas en dialog med kund 

för att säkerställa att teamet håller sig inom ramarna för projektet.  

Genom att integrera dokumentation i arbetssättet och se till att denna görs på kod- och detaljnivå, 

ökas möjligheten att bibehålla omfattande dokumentation kring projektet. Även diverse 

dokumentationsverktyg bidrar med att underlätta och planera denna punkt.  

Att ha en tydlig resursuppdelning och göra anpassningar av teamet utifrån varje individs 

kunskap, bidrar till att säkra arbetsprocesserna. Det är dessutom effektivt att ha någon form av 

arbetsfördelare som har kunskap om hela teamets expertis. Detta möjliggör även planering av 

tiden, vilket innebär att större projekt blir lättare att strukturera och hantera.  

Studien visar på att Scrum inte är en heltäckande metod för att driva projekt, utan anpassningar 

behöver göras för att metoden ska bli komplett. 

Resultatet ökar förståelsen gällande problematiken med Scrum och hur den kan hanteras. Studien 

stärker även tidigare forskningsresultat och tillför ytterligare bevisning på att de tidigare 

definierade problemen existerar.   
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9 Utvärdering  
Här redogörs hur säkerställningen av studiens värde har gjorts utifrån utvärderingskategorierna 

intern reliabilitet, pålitlighet trovärdighet, överförbarhet och möjlighet att stryka och konfirmera 

(se kapitel 2.6 Utvärderingsmetod). Därefter följer en metodutvärdering samt förslag till vidare 

forskning.   

9.1 Intern reliabilitet  
Forskarna har tillsammans kontrollerat och diskuterat det empiriska materialet som har 

transkriberas för att säkerställa en gemensam tolkning.  

9.2 Pålitlighet  
En opponering samt ett seminarium har genomförts då kollegor har haft möjligheten att 

kommentera och opponera på samtliga delar i studien. Detta har lett till en utveckling av 

materialet i studien.   

9.3 Trovärdighet  
För att öka trovärdigheten ställdes en del strukturerade frågor gällande de uttalanden som gjordes 

från respondenternas sida. Främst för att säkerställa informationen som samlades in.  

Samtliga respondenter som intervjuades arbetade aktivt med rena Scrum eller scrumliknande 

projekt, vilket stärker trovärdigheten i studien. 

9.4 Överförbarhet  
För att öka överförbarheten i studien ställdes frågor kopplade till respondenternas 

branschtillhörighet och erfarenheter gällande scrumprojekt. Det gjordes även en koppling 

gentemot företagets storlek.  

Studiens resultat anses vara överförbart till andra företag och eventuella studier gjorda kring 

ämnesområdet då samtliga deltagare sitter inne på relevant information om ämnet.   

9.5 Möjlighet att styrka och konfirmera  
För att öka möjligheten att styrka och konfirmera studiens resultat var frågorna som ställdes 

under intervjuerna öppna, vilket innebar att respondenterna kunde forma sina egna svar utan 

någon påverkan från forskarnas värderingar.  

9.6 Metodutvärdering  
För att kunna besvara studiens frågeställning gällande hur problemområden med Scrum kan 

hanteras, krävs kunskap gällande vilka problem är, hur de kan struktureras upp, samt hur de kan 

hanteras. Om studien enbart hade syftat till att bidra med kunskap om vilka problem som är de 

huvudsakliga som existerar inom scrumprojekt, hade lika gärna en kvantitativ enkätundersökning 

kunnat genomföras för att få fram ett resultat. Istället ansågs en djupgående förståelse och en 

kvalitativ forskningsstrategi vara mer lämplig för att besvara frågan.  

Det finns flertalet frågor kopplade till studien som är svåra att besvara gällande kvalitativ 

forskning.  
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Trovärdigheten och överförbarheten är alltid ett stort problem i kvalitativ forskning. Endast fyra 

respondenter har intervjuats, och det är svårt att definiera om resultatet hade blivit detsamma om 

fyra andra hade tillfrågats. Problemen som finns gällande scrumprojekt är inte väl kända, och 

inte heller speciellt väldokumenterade. Forskare, utövare, såväl som skaparna själva, har 

beskrivit att det finns problem med Scrum och att den inte alla gånger är speciellt effektiv. Med 

detta i åtanke har syftet varit att undersöka hur de hanteras på ett konkret sätt.  För att kunna 

genomföra detta krävs det en djupgående analys och förståelse kring områdets struktur och 

upplägg.  

De semistrukturerade intervjuerna fungerade bättre än väntat med tanke på studiens 

frågeställning. Resultatet som kunde konstrueras baserat på den empiriska studien var över 

ursprungliga förväntningar. Om den ostrukturerade intervjuformen använts vid studien, hade 

visserligen forskarnas värderingar påverkat respondenternas svar ännu något mindre, men den 

semistrukturerade formen anses i detta fall ha varit effektivare.  

Med detta i åtanke anses den semistrukturerade intervjuformen ha varit det rätta metodvalet för 

att samla in den empiri som använts för att besvara frågeställningen. Respondenterna hade 

möjligheten att forma sina egna svar, samtidigt som en röd tråd hela tiden följdes så att inget gick 

om intet.  

9.7 Förslag till vidare forskning  
Tidigare forskning har främst varit riktad till att fokusera på Scrum positiva aspekter, detta trots 

att det finns definierat att flertalet scrumprojekt på arbetsmarknaden misslyckas. Studiens syfte 

yrkade därför på att skapa en ökad förståelse gällande vilka problemområden som finns inom 

scrumprojekt, och hur de kan hanteras.  

 

Ett förslag till vidare forskning är att ta studien ett steg längre och se hur studiens strukturerade 

sätt att hantera problemområden fungerar för andra företag som arbetar med Scrum. Det skulle 

även kunna tänkas att det kan göras studier gällande vilka svårigheter som uppkommer med 

tanke på just de sätten att hantera problemområdena.  

 

Då studien endast gjordes utifrån tre fallföretags sätt att hantera problemområdena, hade det varit 

intressant att se till om flera gjorde på liknande sätt. Det hade även varit intressant att undersöka 

om andra företag uppfattar problemen på liknande sätt. 

 

I studien påträffades några problem som företagen själva märkte av, men som inte hade 

definierats tidigare enligt teorin. Ett förslag till vidare forskning skulle vara en undersökning av 

dem, och se ifall de märks av i andra agila och/eller scrumprojekt. 

Överlag hade det största förslaget för vidare forskning varit att genomföra någon form av 

empirisk studie som strukturerade upp flertaget problem som finns ute på företag i IT-branschen. 

Möjligtvis hade man kunnat använda sig av denna studie för att hantera några av dem. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat på företaget och vad är din specifika roll? 

2. Hur länge har du jobbat som ScrumMaster/Utvecklare/Produktägare?  

3. Hur ser ert arbetssätt ut i förhållande till Scrums praxis?  

3.1. Hur arbetar er produktägare, scrummästare samt era utvecklingsteams? 

3.2. Hur är utvecklingsteamen strukturerade? 

3.3. Har ni dagliga möten? 

3.3.1. Hur är de strukturerade? 

3.3.2. Anser du att de är värdeskapande? 

3.4. Har ni uppföljningar samt planeringar inför och efter varje sprint? 

3.5. Arbetar ni utefter en sammanställd lista med samtlig funktionalitet? 

3.5.1. Vem konstruerar denna? 

3.6. Hur planeras funktionerna in i varje sprint? 

4. Vilken metod använde ni er av innan ni bytte till Scrum?  

4.1. Vad var det som fick er att byta?  

5. Anser du scrummetoden fungerar för er, eller känner du att någonting saknas? 

6. Hur går dokumentationen av arbetet till? 

7. Sitter era teams i egna rum eller tillsammans?  

8. Har du någon gång jobbat med större scrumprojekt?  

8.1. Vad ansåg du vara mest komplicerat vid ovanstående? 

8.2. Vad anses du vara viktigast när man jobbar i större projekt? 

8.3. Hur löser ni kommunikationen mellan era teams vid stora projekt?  

9. Hur går ni tillväga när ni utser en SM eller PO? 

10. Hur går ni tillväga för att behålla helhetssynen på slutprodukten?  

11. Till hur stor del är kunden involverad i projektet?  

12. Hur går kundtestningar av produkten till?  

13. Hur ser projektutformningen ut, är detta något som kunden är delaktig i? 

14. Hur angriper ni ett problem där ni är osäkra på tiden? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 

förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 

samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 

sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 

administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 

designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 

organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 

affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 

programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 

utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 

tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 

utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 

affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 

uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 

offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 

professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 

enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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