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Abstract 

We live in a changing world, where it´s crucial for companies to constantly find innovate 
ways to meet their customers' needs. Therefore you can´t create a system that a year later is 
implemented at the company, because customers' needs most likely have changed. Agile 
methods are an effect of the changes in the world we live in, because they were created as a 
response to the more traditional methods, with a static plan. Agile methods are iterative 
methods with constant and effective adaptation to changes during the work process. By 
continual adaption and a flexible plan, you have a better chance to meet customers’ needs. 
Scrum is a form of agile method, which was founded by Jeff Sutherland and Ken Schwaber, 
after they both had identified the need to have a method capable of rapid change. Scrum uses 
time boxing, which means that the whole project is divided into smaller parts and at the end of 
each period there should be working software ready to deliver to the customer. In this way, 
the customer gets installments throughout the project, instead of the whole system at once. 
They can then earlier in the process see what needs to change if they discover that it doesn´t 
fit their needs. Scrum has no direct rules on how development should proceed, but it contains 
important core agile principles, such as face-to-face conversation, motivated participants, and 
minimized documentation. Frequent deliveries in order to gain a satisfied and engaged 
customer is e.g. significantly more important than creating thorough documentation. Agile 
methods are very up-to-date and what is written about them are almost exclusively positive. 
Stefan Cronholm writes in his article "Using agile methods? - Expected effects" (2008) that 
agile methods should be questioned and criticized in the same way as the traditional methods, 
which we found interesting to investigate. By concentrating on three of the the core concepts 
in agile methods, the motivated participants, face-to-face conversation and minimized 
documentation, which we had some questions about, they became the key part of our 
problem. The aim of our study was to investigate how agile methods work in practice with a 
focus on the three core concepts. In order to answer the question, we chose to read in our 
theory in the field and obtain the empirical knowledge by observations on the company 
Logica, which operates on the basis of Scrum. After analysis of what we had discovered 
through our observations, we identified the three core concepts as essential for working with 
agile methods. We also found a new concept we believe is at least as relevant to create an 
effective development with agile methods, which is group dynamics. We have analyzed the 
relations between them and created a model to show how these concepts are linked. We can 
after our study say that agile methods work well in practice, provided that the three agile 
concepts of motivation, documentation and communication work well together and are used 
properly. If they do, a strong group dynamic is created and the work process is thereby 
facilitated as the team work well together. We think that our study may be of interest to all 
who want to increase their understanding of the agile concept. This thesis is written in 
Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Scrum, agile methods, motivation, minimized documentation, face-to-face 
conversation, group dynamics  
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Sammanfattning 

Vi lever i en föränderlig värld, där det är av största vikt för företag att ständigt förnya sig för 
att uppfylla kundernas behov. Det fungerar därför inte att skapa ett system som ett år senare 
implementeras på företaget, eftersom kunders behov med största sannolikhet har förändrats. 
Agila metoder är en effekt av den förändliga värld vi nu lever i, då de har skapats som en 
reaktion mot de traditionella metoderna med en statisk plan. Agila metoder är iterativa med 
ständiga och effektiva anpassningar till förändringar under arbetsprocessen. Genom att 
kontinuerligt anpassa sig under arbetsprocessen och ha en flexibel plan, skapar det större 
förutsättningar för att uppfylla kundernas behov. Scrum är en form av agil metod, vilken 
grundades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber, efter att de båda förstått behovet av att 
arbeta utefter en metod som klarar av snabba förändringar. Scrum arbetar efter timeboxing, 
vilket menas att hela projektet delas in i mindre delar och att det vid varje avslutad period ska 
något vara klart att realisera till kund. Då kunden får delleveranser istället för hela systemet på 
en gång, kan de tidigt i processen se vad som behövs ändras med produkten, om de upptäcker 
att den inte passar deras behov. Scrum har inga direkta regler för hur utvecklingsarbete ska gå 
tillväga, men den innehåller viktiga agila kärnprinciper, såsom hög personlig kommunikation, 
hög motivation av alla medverkande och minimal dokumentation. Att frekvent leverera 
resultat för att på så vis få en nöjd och involverad kund är t.ex. betydligt viktigare än att skapa 
noggrann dokumentation. Agila metoder är väldigt aktuella just nu och det som finns skrivet 
om dem är i det närmaste enbart positivt. Stefan Cronholm skriver även i sin artikel ”Using 
agile methods? – expected effects” (2008) att agila metoder bör ifrågasättas och kritiseras på 
samma sätt som de traditionella metoderna, vilket vi ansåg intressant att bygga vidare på. Vi 
ställde oss frågande till den höga motivation, höga personliga kommunikation och minimala 
dokumentation som agila metoder innebär och de blev därför en central del i vår 
problemställning. Målet med vår studie var att bringa klarhet i hur väl agila metoder fungerar 
i praktiken med fokus på de tre kärnbegreppen. För att få svar på frågan valde vi att först läsa 
in oss på teori inom området och därefter införskaffa empiri i form av observationer på 
företaget Logica som arbetar utifrån Scrum. Efter analys av empirin identifierade vi de tre 
kärnbegreppen som vitala för arbetssättet inom agila metoder. Vi fann även ett nytt begrepp 
under forskningsprocessen som vi anser är lika relevant för att skapa ett bra utvecklingsarbete 
med agila metoder, vilket är gruppdynamik. Vi har analyserat relationerna dem emellan och 
skapat en modell för att visa hur dessa begrepp hänger samman. Vi kan efter genomförd 
studie säga att agila metoder fungerar väl i praktiken, förutsatt att de tre agila begreppen 
motivation, dokumentation och kommunikation samspelar väl ihop och används på rätt sätt. 
Om de gör det, skapas stark gruppdynamik och därigenom underlättas utvecklingsarbetet i 
och med att teamet samarbetar bra. Vi finner att vår studie kan vara av intresse för samtliga 
som vill öka sin förståelse om det agila konceptet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Scrum, agila metoder, minimal dokumentation, hög personlig kommunikation, 
hög motivation, gruppdynamik 
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1. Inledning 
Syfte: Att ge en bakgrundsförklaring till valt uppsatsämne och föra en problemdiskussion 
kring agila metoder. Vi beskriver även vår studies ämnesrelatering till informatik samt vårt 
kunskapsbehov genom problemställning, forskningsfrågor, syfte och förväntat resultat. I 
kapitlet beskriver vi även vilken målgrupp vi riktar oss till och definierar studiens centrala 
begrepp, samt beskriver vår disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en föränderlig värld, där kundfokus och effektivitet är av största vikt för företag. 
Om ett företag ska lyckas att bli framgångsrikt, är det av vikt för dem att kontinuerligt 
uppfylla kunders behov på ett effektivt sätt. De måste därför snabbt kunna anpassa sig efter 
kunderna, genom kontinuerlig verksamhets- och systemutveckling (Agile Sweden u.å). Nu för 
tiden fungerar det därför inte att genomföra en verksamhets- eller systemutveckling, vars 
resultat tre år senare implementeras på företaget, eftersom företaget och kundernas behov med 
största sannolikhet då har förändrats (Norrgren 2006). Det är även viktigt att ha ett lönsamt 
företag, vilket kräver att de anställda arbetar effektivt. Detta medför att verksamheten måste 
vara formad för att skapa motivation och tillfredställelse. Eftersom agila metoder förespråkar 
gruppsamverkan, där alla arbetar tillsammans för att komma fram till slutresultatet och där 
inga förutbestämda arbetssätt eller roller finns (Avison, Fitzgerald 2002, s. 143), kan frågan 
om en agil metod främjar motivationen, ställas.  
 
Agila metoder har funnits i några år, men de känns nu mer aktuella än någonsin, eftersom de 
är väldigt uppmärksammade. I systemutveckling har agila metoder, använts under ett antal år, 
men på senare tid har de även börjat användas i verksamhetsutveckling (Softhouse Consulting 
u.å). Metoder ska fungera som stöd vid verksamhets- och systemutveckling för att skapa en 
effektiv arbetsprocess för att slutligen skapa en effektiv verksamhet. Studien vi har genomfört 
syftade till att ta reda på hur väl agila metoder fungerar i praktiken, i systemutveckling, 
genom att studera ett företag som arbetar enligt Scrum. Anledningen till att vi valde att 
undersöka detta är det Stefan Cronholm skriver i sin artikel ”Using agile methods? – expected 
effects” (2008) om att de agila metoderna bör ifrågasättas på samma sätt som de traditionella. 
De mer traditionella metoderna, såsom vattenfallsmetoden och livscykelmodellen, är mer 
strukturerade metoder med en statisk plan, medan agila metoder är flexibla och istället arbetar 
iterativt i form av ständiga och effektiva anpassningar till förändringar under arbetsprocessen 
(Agile Sweden u.å). Vi såg det som intressant att ta reda på hur väl en agil metod egentligen 
fungerar och valde därför att rikta in vår studie mot det.  
 
När vi gick igenom litteratur om agila metoder fastnade vi för vissa begrepp och 
tillvägagångssätt som förespråkas inom metoderna, dessa blev de tre kärnprinciperna som vi 
har valt att studera i vår undersökning. Den första principen är att agila metoder kräver hög 

personlig kommunikation via daglig kontakt mellan utvecklare och verksamhetskunniga. Vi 
ansåg att det kan vara tidsödande och undrade om det inte hämmar utvecklingsarbetet mer än 
det underlättar? Sedan menar de att man ska arbeta med motiverade personer i 
utvecklingsarbetet, hur hittas de och hur upprätthålls motivationen? Vår andra kärnprincip är 
därför hög motivation, eftersom vi undrar hur eller om den upprätthålls samt om det påverkar 
utvecklingsarbetet i särskilt stor utsträckning. Den tredje principen vi har identifierat är 
minimal dokumentation, att endast det nödvändiga ska dokumenteras, vi undrade då vad som 
händer vid missförstånd? Deltagarna kan inte gå tillbaka och peka på en diskussion som på ett 
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dokument för att klargöra vad som bestämdes. Vi valde därför att inrikta vår studie gentemot 
dessa begrepp, för att ta reda på hur väl agila metoder fungerar i praktiken. Vår förhoppning 
var att komma fram till ett resultat för företag som står inför valet att arbeta efter en agila 
metod eller inte, ska kunna beakta för att ta beslut om ett agilt arbetssätt skulle passa dem. 
Resultatet kan därför vara relevant för företag som arbetar med verksamhets- och 
systemutveckling. 
 

1.1.1 Ämnesrelatering 
Med tanke på att vi i vår studie har studerat systemutveckling, har vi en tydlig 
ämnesrelatering. Detta eftersom informatik enligt Institutionen för data- och affärsvetenskap 
(IDA) studerar användningen och utvecklingen av informationsteknik (IT) i verksamheter. 
Systemutveckling handlar framförallt om utveckling av IT i verksamheter, men även till stor 
del om användning av IT. Med det menar vi att den verksamhet som genomför 
systemutvecklingen använder sig av IT i utvecklingsarbetet. Vi menar även att verksamheten 
som systemen utvecklas för, använder IT i och med att de använder systemet/systemen som 
utvecklats. 
 

1.2 Problematisering  

Vår problematisering handlar om att vi ville ta reda på hur väl agila metoder fungerar i 
praktiken. Det som finns skrivet om den här typen av metoder är i det närmaste endast positivt 
och vi ansåg därför att det var intressant att ta reda på om de verkligen fungerar så bra i 
praktiken. Som vi nämnde i inledningen, skriver Stefan Cronholm i sin artikel ”Using agile 
methods? – expected effects” (2008) att agila metoder bör ifrågasättas och kritiseras på 
samma sätt som de traditionella och vår studie är en del i det arbetet. Vi ställde oss frågande 
till den höga motivation, personliga kommunikation och minimala dokumentation som agila 
metoder innebär, vilket blev en central del i vår problemställning. Vår studie bygger på ett IT-
företag som arbetar med systemutveckling, detta eftersom det är främst de som har intresse av 
att använda sådana metoder, då systemutveckling kräver snabba förändringar.  
 

1.2.1 Forskningsfrågor 

Huvudfråga: 
1. Hur väl fungerar agila metoder i praktiken?  

 
Delfrågor: 

2. Vilka styrkor och problem finns det vid tillämpning av agila metoder? 
2.1 Agila metoder kräver hög personlig kommunikation, hur väl fungerar det i 

praktiken under utvecklingsprocessen? 
2.2 Agila metoder kräver hög motivation av alla medverkande, hur väl fungerar det i 

praktiken under utvecklingsprocessen? 
2.3 Agila metoder innebär minimal dokumentation under utvecklingsprocessen, hur 

påverkar det utvecklingsarbetet i praktiken? 
2.4 Finns det övriga faktorer som kan ses som styrkor eller problem med agila 

metoder? 
3. På vilket sätt kan utvecklingsarbetet förbättras med agila metoder? 
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1.2.2 Syfte 

Syftet med vår studie var att ta reda på om agila metoder är lika bra i praktiken som de 
framhävs i teorin. Vi hade som mål med vår studie att se vilka styrkor och problem det finns 
med en agil metod. Vårt syfte var därför att ta reda på hur väl ett projektteam lyckas genom 
ett agilt arbetssätt, samt att ta reda på vilket sätt utvecklingsarbetet i ett 
systemutvecklingsprojekt förbättras med detta arbetssätt.  
 

1.2.3 Kunskapskaraktärisering/Förväntat resultat 

Utifrån de olika forskningsfrågorna vi formulerade, bestämde vi de förväntade resultaten och 
kunskapstyperna vi ansåg att vi skulle uppnå i studien. För att på ett tydligt sätt visa 
sambanden mellan våra frågor, syften, förväntat resultat och kunskapstyper valde vi att göra 
Tabell 1. Vi har även gjort en textuell beskrivning till tabellen för att argumentera för våra 
ställningstaganden. 
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Fråga Syfte Förväntat resultat Kunskapskaraktär 

1. Hur väl fungerar 
agila metoder i 
praktiken? 

Att ta reda på hur väl 
agila metoder 
fungerar i praktiken 

En karaktärisering av 
hur väl agila metoder 
fungerar i praktiken 

Karaktäriserande 
(förståelsekunskap), 
kritisk, 
klassificerande, 
deskriptiv, 
kategoriell 

2. Vilka styrkor och 
problem finns det vid 
tillämpning av agila 
metoder? 
 

Att undersöka, 
analysera och ta reda 
på vilka styrkor och 
problem som finns 
med agila metoder 

En sammanställning 
av styrkor och 
problem med agila 
metoder 
 

Klassificerande, 
deskriptiv, 
kategoriell 
 

2.1 Agila metoder 
kräver hög personlig 
kommunikation, hur 
väl fungerar det i 
praktiken under 
utvecklingsprocessen? 

Att undersöka, 
analysera och ta reda 
på hur väl det 
fungerar att arbeta 
med hög personlig 
kommunikation i 
praktiken 

En sammanställning 
av styrkor och 
problem med hög 
personlig 
kommunikation 

Karaktäriserande, 
deskriptiv, kritisk 

2.2 Agila metoder 
kräver hög motivation 
av alla medverkande, 
hur väl fungerar det i 
praktiken under 
utvecklingsprocessen? 

Att undersöka, 
analysera och ta reda 
på hur väl det 
fungerar att arbeta 
med krav om hög 
motivation i 
praktiken 
 

En sammanställning 
av styrkor och 
problem med att 
upprätthålla en hög 
motivation 

Karaktäriserande, 
deskriptiv, kritisk 

2.3 Agila metoder 
innebär minimal 
dokumentation under 
utvecklingsprocessen, 
hur påverkar det 
utvecklingsarbetet i 
praktiken? 

Att undersöka, 
analysera och ta reda 
på hur väl det 
fungerar att arbeta 
med minimal 
dokumentation i 
praktiken 

En sammanställning 
av styrkor och 
problem med 
minimal 
dokumentation 

Karaktäriserande, 
deskriptiv, kritisk 

2.4 Finns det övriga 
faktorer som kan ses 
som styrkor eller 
problem med agila 
metoder? 

Att ta reda på om det 
finns övriga faktorer 
än de vi har upptäckt, 
som kan ses som 
styrkor och problem 
med agila metoder 

En sammanställning 
av alternativa styrkor 
och problem, än de 
potentiella vi 
identifierat innan 
studien 

Karaktäriserande, 
deskriptiv, kritisk 
 

3. Vilka konsekvenser 
får styrkor och 
problem med agila 
metoder för ett 
företag som ska välja 
utvecklingsmetod? 

Att analysera och 
reflektera över hur de 
styrkor och problem 
vi identifierar 
påverkar huruvida 
företag väljer en agil 
metod eller inte 

En reflektion över 
konsekvenserna av de 
styrkor och problem 
vi har identifierat 

Kunskap om det 
möjliga 

Tabell 1: Översikt över forskningsfrågor, syfte, förväntat resultat & kunskapskaraktär 
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Fråga 1 var vår huvudfråga och syftade till att vi skulle uppnå olika typer av kunskap. Vi 
valde kategoriell kunskap eftersom vi hade definierat vad en agil metod är. Utan kunskap om 
vad en sådan metod innebär, skulle vi inte ha kunnat studera hur den fungerar i praktiken. 
Genom att vi definierade begreppet behövde vi hitta egenskaper som beskriver begreppet och 
vi fick då fram deskriptiv kunskap. Nästa steg blev att klassificera Scrum och dela in den i en 
kategori där den passar in. När vi hade skaffat oss den bakgrundskunskapen, genomförde vi 
vår undersökning och kritiskt analyserande, för att då komma fram till kritisk kunskap. 
Eftersom vårt förväntade resultat var att komma fram till en karaktärisering av hur väl agila 
metoder fungerar i praktiken, var det viktigt att vi även kom fram till karaktäriserande 
kunskap (förståelsekunskap). Som vi skriver i kapitel 2 har vi har antagit ett hermeneutiskt 
synsätt och använt grundad teori som analysmetod i vår studie, detta är ytterligare anledningar 
till varför vi uppnår förståelsekunskap. Detta eftersom hermeneutiken handlar om förståelse 
och förförståelse och grundad teori handlar om att frilägga och tilldela mening till fenomen 
och begrepp för att skapa en förståelse för dem. Vi kom fram till det genom de observationer 
och intervjuer vi genomförde. 
 
Fråga 2 handlar om att vi tog fram och definierade styrkor och problem med agila metoder, 
vilket medförde att vi först och främst behövde ta fram kategoriell kunskap. När vi hade 
definierat och kategoriserat dem, beskrev vi deras egenskaper och genererade då deskriptiv 
kunskap. Vårt förväntade resultat var en sammanställning av styrkor och problem med agila 
metoder och därför behövde vi utifrån det vi kom fram till dela in de olika styrkorna och 
problemen i kategorier. Därigenom nådde vi klassificerande kunskap. 
 
Fråga 2.1-2.3 berör de tre områden vi identifierade som utmärkande för agila metoder och 
som vi ställde oss en aning frågande till. För att vi skulle kunna ta reda på hur det fungerar att 
arbeta med hög personlig kommunikation, hög motivation och minimal dokumentation 
behövde vi undersöka fenomenet och göra en kritisk analys. I och med det uppnådde vi kritisk 
kunskap, då vi ifrågasatte hur det egentligen fungerar. Vi behövde även beskriva hur det 
fungerade att arbeta på det viset i praktiken och därför uppnådde vi deskriptiv kunskap. När vi 
hade beskrivit och analyserat hur det fungerar i praktiken, kom vi fram till karaktäriserande 
kunskap och därigenom förstod vi hur det fungerade med hög personlig kommunikation, 
motivation och minimal dokumentation i en utvecklingsprocess. Med den kunskapen nådde vi 
vårt förväntade resultat, vilket var en sammanställning av styrkor och problem vi identifierat. 
 
Fråga 2.4 blev en mer öppen fråga än de tre föregående, eftersom vi ansåg att det kunde finnas 
andra viktiga styrkor och problem med agila metoder än de tre vi identifierade som tänkbara. 
Med denna fråga behövde vi även kritiskt analysera fenomenet och utifrån det skaffade vi oss 
kritisk kunskap om området. Vi identifierade andra faktorer som styrkor eller problem med 
agila metoder och beskrev dem, därigenom uppnådde vi deskriptiv kunskap. Efter analys och 
beskrivning uppnådde vi förståelse genom att karaktärisera fenomenet och kom då fram till 
vårt förväntade resultat som är en sammanställning av alternativa styrkor och problem, än de 
potentiella vi identifierat innan studien. Därigenom uppnådde vi karaktäriserande kunskap. 
 
Fråga 3 behandlar framtiden och hur det möjligen kan se ut, vi menar därför att det är kunskap 
om det möjliga vi uppnådde. Eftersom vårt förväntade resultat var en reflektion över 
konsekvenserna av de styrkor och problem vi har identifierat, ansåg vi att även det motiverade 
att det är kunskap om det möjliga vi uppnådde.  
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1.3 Avgränsning 

Inom det agila begreppet finns det ett antal olika metoder och vi har valt att avgränsa oss till 
Scrum, eftersom vi anser att den är representativ för det agila konceptet. Anledningen till att 
vi anser att Scrum är representativ är att den, precis som det agila konceptet, framhäver vikten 
av daglig kontakt, kontinuerliga delleveranser, att hålla arbetet enkelt genom att t.ex. inte 
dokumentera mer än nödvändigt, att bibehålla deltagarnas motivation och att teamet ska 
organisera sig självt. I kapitel 3.3 återfinns en modell över hur vi motiverar att Scrum är 
representativ. Vår avgränsning innebär även att vi endast har studerat ett fallföretag, 
Raindanceavdelningen på Logica, som arbetar utefter Scrum. Inom området Scrum har vi valt 
att avgränsa oss till att studera vissa kärnprinciper i metoden, vilka är hög motivation, hög 
personlig kommunikation och minimal dokumentation. Eftersom vi är kvalitativa forskare, 
var vi dock öppna för eventuella övriga kärnprinciper som kunde uppkomma under 
observationerna och som kunde påverka utvecklingsarbetet i ett Scrum-projekt. 
 

1.4 Intressenter 

Vi ser studenter inom informatik på Högskolan i Borås som en målgrupp för vår studie, 
eftersom agila metoder är ett område som inte ännu har särskilt stor del i den ordinarie 
undervisningen för samtliga informatikstudenter. Vår studie skulle därför vara av stort 
intresse för dem som inte har det, då det är ett aktuellt ämne. Vi ser även att forskare kan finna 
vår rapport intressant, då de genom vårt resultat kan få idéer om vidare forskning, eftersom 
agila metoder är ett område som behöver ifrågasättas precis som traditionella metoder har 
gjorts. En annan målgrupp är företag inom IT-branschen, då de kan få underlag för att ta 
beslut om huruvida de ska arbeta utefter agil metoder eller inte. Vi finner även att vår studie 
kan vara av intresse för samtliga som vill öka sin förståelse om det agila konceptet. 
 

1.5 Författarnas bakgrund 

Bakgrunden till varför vi valde att skriva om agila metoder beror på att alla tre intresserar sig 
för området verksamhets- och systemutveckling. Vi har alla tre gått dataekonomutbildningen 
på Högskolan i Borås och har alla inriktat oss mot informatik. Vi har använt oss av en 
vattenfallsmetod när vi genomförde ett systemutvecklingsprojekt under år 2 i utbildningen 
och upptäckte då dess brister. Vi kom sedan i kontakt med agila metoder och blev intresserade 
av området och blev nyfikna på att ta reda på hur väl de egentligen fungerar i praktiken.  
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1.6 Begreppsförklaring  

Begrepp Förklaring 
Agila metoder En typ av iterativ metod som innebär ett mer flexibelt 

tillvägagångssätt gentemot de traditionella, då den 
arbetar efter ständiga anpassningar till förändringar 
under hela utvecklingsprocessen. Agila metoder innebär 
att utvecklingsarbetet genomförs med hög grad av 
personlig kontakt, minimal dokumentation, hög 
motivation och framförallt kontinuerliga delleveranser 
(Avison, Fitzgerald 2002).  

Daily Scrum Ett avstämningsmöte i ett Scrum-projekt, även kallat 
”Stand-up Meetings” och ”Daily Scrum Meetings”. Den 
här typen av möten sker varje dag under projektet och de 
ska vara korta och effektiva, ungefär 15 minuter långa 
(Softhouse Consulting u.å). 

Dokumentation 
 

Den dokumentation vi avser i vår studie är den som 
skrivs ner antingen på papper eller på datorn (NE 
Nationalencyklopedin 2009) för att beskriva för Scrum-
teamet vad som har bestäms på bland annat Daily 
Scrum, såsom vilka prioriteringar som ska genomföras, 
vad som ska ske till nästa möte och liknande (Software 
Consulting u.å). Vi menar även dokument i form av 
planering av t.ex. aktiviteter, resurser och tid samt 
eventuella modeller över arbetet. (Begreppet definieras 
mer ingående i kapitel 3.3.1) 

Iterativt Att upprepa en procedur (NE Nationalencyklopedin 
2009).  

IT-företag En konsultfirma som arbetar för att erbjuda tjänster som 
skapar informationstekniska möjligheter för kunders 
räkning (NE Nationalencyklopedin 2009).  

Kärnprinciper  
 

Här menar vi de centrala begrepp som utmärker en 
specifik metod, såsom minimal dokumentation. 

Metodtillämpning Att använda ett strukturerat och beprövat arbetssätt i 
praktiken, för att nå ett specifikt resultat (NE 
Nationalencyklopedin 2009). 

Motivation Med motivation menar vi det sätt personer motiverar sig 
själv och andra, eftersom en person själv behöver vara 
motiverad för att kunna motivera andra. Faktorer som 
kan motivera personer är t.ex. positiv feedback, 
valfrihet, förtroende, inspirerande arbetsuppgifter och en 
känsla av meningsfullhet i arbetet (Davies 2001). 
(Begreppet definieras mer ingående i kapitel 3.3.2) 

 Personlig kommunikation Med personlig kommunikation menar vi kommunikation 
som sker ansikte mot ansikte. Den här typen av 
kommunikation innefattar både verbala och 
gestikulerande uttryck, vilket påverkar hur sändare och 
mottagare uppfattar och tolkar informationen 
(Retoriksidan 2008). Personlig kommunikation påverkas 
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av vem som är sändare och mottagare, såsom status, 
yrkesroll och titel (Gärdenfors 2003, s.73). (Begreppet 
definieras mer ingående i kapitel 3.3.3) 

Scrum En form av agil metod (Softhouse Consulting u.å).  
ScrumMaster Ledaren i ett Scrum-team, dock inte detsamma som 

projektledare utan ScrumMasterns uppgift är mer att 
skapa de bästa förutsättningarna för det dagliga arbetet 
genom att t.ex. eliminera störmoment. (Softhouse 
Consulting u.å).  

Scrum-team Arbetsgrupp i ett Scrum-projekt, som bör består av 5-9 
personer (Softhouse Consulting u.å). 

Systemutveckling Processen att skapa ett nytt eller förändra ett befintligt 
informationssystem (NE Nationalencyklopedin 2009). 

Traditionella metoder Statiska metoder såsom livscykelmodeller och 
vattenfallsmetoder med tydliga arbetssteg som ska 
underlätta utvecklingsprocessen. 

Utvecklingsarbete Med detta avser vi arbetet i system- och 
verksamhetsutvecklingen 

Verksamhetsutveckling Processen att förändra en verksamhet med mål att 
förbättra den, t.ex. genom systemutveckling (NE 
Nationalencyklopedin 2009). 

Tabell 2: Förteckning över begrepp 

 Begreppsgraf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1: Modell över hur våra begrepp relaterar till varandra 
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1.7 Disposition  

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har valt att lägga upp vår rapport och syftet är att ge läsaren 
förståelse för hur uppsatsen är uppbyggd. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I det inledande kapitlet går vi igenom ämnet agila metoder, vårt intresse inom området och 
varför vi valde ämnet. Vi redogör även för vår problematisering genom våra forskningsfrågor, 
syfte, hur vi har valt att avgränsa studien samt vilka intressenter för studien vi har identifierat. 
 
Kapitel 2 – Metod och genomförande 
Under detta kapitel beskriver vi vilken metod vi har valt vid genomförandet av vår studie. Vi 
beskriver även hur vi har valt ut den grupp vi ska observera, vilka insamlingstekniker vi har 
använt oss av, hur vi har analyserat den data vi har samlat in och hur vår forskningsprocess 
ser ut.  
 
Kapitel 3 – Agila metoder i teorin 
I detta kapitel avser vi att ge läsaren en teoretisk grund till agila metoder och hur de har 
uppkommit, förutom Scrum ger vi även en beskrivning av metoderna eXtreme Programming 
(XP) och Dynamic Systems Developement Method (DSDM). 
 
Kapitel 4 – Agila metoder i praktiken 
Under detta kapitel beskriver vi hur vår urvalsgrupp på Logica arbetar efter metoden Scrum 
genom att vi har sammanställt den data vi har samlat in under observationerna och intervjun 
med ScrumMastern. Empirin är uppbyggd på samma vis som teorin så att läsaren lätt kan 
följa det som beskrivs.  
 
Kapitel 5 – Analys  
I analyskapitlet redogör vi får vår analys genom metoden grundad teori och FA/SIMM. 
Analysen bygger på det vi har fått fram och beskrivit i empirin. 
 
Kapitel 6 – Resultatdiskussion och kunskapsbidrag  
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som vi har kommit fram till med hjälp av vår analys 
och vi svarar även på våra forskningsfrågor.  
 
Kapitel 7 – Utvärdering och fortsatt forskning 
Under detta kapitel utvärderar vi kvalitén i studien, metoder vi har använt oss av och skriver 
om fortsatt forskning inom vårt område. 
 
Kapitel 8 - Källförteckning  
I kapitlet presenterar vi de källor vi har använt oss av i genomförandet av vår studie. 
 
Bilagor 
Under kapitlet finns modell över vår dagbok som en av oss har skrivit under observationerna, 
ett exempel på transkribering av en observation samt våra intervjufrågor. 
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1.8 Ansvarsområden i uppsatsen 

I detta avsnitt beskriver vi vem eller vilka som har ansvarat för vad i uppsatsen. Eftersom vi 
varit tre personer under uppsatsprocessen har vi delat in arbetet i olika ansvarsområden för att 
på bästa sätt utnyttja våra resurser.  
 
Avsnitt Ansvarig/Ansvariga 
Sammanfattning Anna-Mia Lagerstedt 
Abstract Joanna Nilsson 
1.1 Bakgrund Anna-Mia Lagerstedt 
1.2.1 Problematisering Joanna Nilsson 
1.2.2 Syfte Joanna Nilsson 
1.2.3 Kunskapskaraktärisering/Förväntat 
resultat 

Samtliga 

1.3 Avgränsning Joanna Nilsson 
1.4 Intressenter Samtliga 
1.5 Författarnas bakgrund Emelie Johansson, Joanna Nilsson 
1.6 Begreppsförklaring Samtliga 
1.7 Disposition Emelie Johansson 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt Joanna Nilsson 
2.2 Metodansats Samtliga 
2.3 Undersökningstyp Emelie Johansson 
2.4.1 Urvalskriterier Emelie Johansson 
2.4.2 Intervju Anna-Mia Lagerstedt 
2.4.3 Observation Emelie Johansson 
2.4.4 Dagbok Anna-Mia Lagerstedt 
2.4.5 Triangulering Anna-Mia Lagerstedt, Joanna Nilsson 
2.5.1 FA/SIMM Anna-Mia Lagerstedt 
2.5.2 Grundad teori Anna-Mia Lagerstedt, Joanna Nilsson 
2.6 Utvärderingsmetod Samtliga 
2.7 Presentationsmetod Joanna Nilsson 
2.8 Litteraturstudie Anna-Mia Lagerstedt 
3 Agila metoder i teorin Joanna Nilsson  
3.2 Scrum Emelie Johansson, Anna-Mia Lagerstedt 
3.3 Begreppsprecisering Samtliga 
4 Agila metoder i praktiken Joanna Nilsson 
5 Analys Samtliga 
6 Resultatdiskussion och kunskapsbidrag Samtliga 
7 Utvärdering och fortsatt forskning Samtliga 
Transkribering Samtliga 
Dagboksskrivande Anna-Mia Lagerstedt 
Formalia Samtliga 

Tabell 3: Tabell över ansvarsområdena i uppsatsen 
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2. Metod och genomförande 
Syfte: I detta kapitel beskriver vi hur vi har samlat in vårt material och hur det har bearbetats 
för att få fram en analys som sedan presenteras i ett resultat. Vi beskriver även hur vi ser på 
kunskapsskapande och vad vi har för syn på kunskap samt hur vi har valt att genomföra vår 
undersökning.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom vetenskapsteorin finns två huvudsakliga förhållningssätt att utgå ifrån, dessa är 
positivism och hermeneutik. De båda förhållningssätten skiljer sig markant från varandra och 
beskrivs som varandras motsatser (Patel, Davidson 2003, s. 28). Hermeneutiken är en 
tolkningslära som har sitt ursprung i att det uppkom ett behov av att tolka texter från andra 
tidsperioder (Eriksson, Wiedersheim 1997, s. 230).  
 
Eriksson & Wiedersheim (1997) menar att positivismen bygger på logiska resonemang, 
experiment, samt statistiska och matematiska metoder. De menar vidare att positivismen 
bygger på fakta och formell logik, som har tagits fram genom någon form av mätning i form 
av kvantitativa studier, dock skriver de att det är den mest strikta formen av positivism. 
Hermeneutiken däremot arbetar med kvalitativa studier i form av intervjuer och 
observationer. Alla resultat behöver inte vara mätbara i en kvalitativ undersökning, men 
däremot i en kvantitativ studie. Vi anser därför att vi har antagit ett hermeneutiskt och 
kvalitativt synsätt i vår studie, då vi inte genererade mätbara resultat. 
 
När det gäller hur ett fenomen studeras, skiljer sig positivister och hermeneutiker åt. 
Positivisterna studerar delar av ett fenomen, medan hermeneutikerna istället anser att det är av 
störst vikt att studera helheten, då den har en betydelse utöver delarna. Hermeneutikerna 
studerar dock inte endast helheten, utan växlar mellan helheten och delarna, för att på det viset 
genomföra en utförlig tolkning. Eftersom vi i vår studie dels ville se hur det fungerar att 
arbeta med agila metoder på en övergripande nivå och även gå in mer detaljerat på tre 
kärnprinciper, såg vi även här ett motiv till att vi använde ett hermeneutiskt synsätt.  

2.2 Metodansats 

Det finns tre olika typer av forskningsstrategier, vilka är deduktion, induktion och abduktion. 
I vår studie valde vi att arbeta utifrån den abduktiva forskningsstrategin, vilken är en 
blandning av induktion och deduktion. Med en abduktiv forskningsstrategi börjar forskaren 
att studera ett fall, därefter skapas en preliminär teori som beskriver fallet. Denna första del 
utmärks av att vara induktiv.  Därefter ska teorin som skapats testas på ett nytt fall, för att 
pröva den, denna andra del utmärks av att vara deduktiv. Teorin kan då generaliseras och 
utvecklas till en teori (Patel, Davidson 2003, s. 24).  Eftersom vår undersökning började med 
observationer, som vi sedan skapade en teori utifrån i form av styrke-, problemgrafer och 
memon, började vi undersökningen induktivt. När vi sedan prövade vår teori genom intervjun 
vi genomförde, arbetade vi deduktivt för att kunna utveckla och generalisera vår teori och 
därför menar vi att vi arbetade abduktivt i vår undersökning. 
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2.3 Undersökningstyp 

Det finns olika undersökningstyper och tre av dessa är explorativ, deskriptiv och 
hypotesprövande, vi arbetade efter alla dessa under vår forskningsprocess. Den explorativa 
undersökningstypen används då det finns luckor i den kunskap forskaren besitter och för att 
minska luckorna behöver forskaren erhålla så mycket kunskap som möjligt inom det 
problemområde som har valts. Vi valde ett problemområde som innebär att vi undersökte hur 
agila metoder fungerar i praktiken, vilket var en lucka i vår kunskap. För att fylla denna lucka 
genomförde vi observationer som gav oss en allsidig bild av problemområdet. Vid 
litteraturgenomgång fann vi endast information om varför agila metoder ska användas, men 
inte hur de fungerar i praktiken. Vi insåg även att detta var en lucka i kunskapen då Cronholm 
skriver i sin artikel ”Using agile methods? – expected effects” (2008) att agila metoder bör 
ifrågasättas på samma sätt som de traditionella. Vi valde att bygga vidare på detta genom att 
studera dem i praktiken för att undersöka hur väl de fungerar.  När denna lucka var fylld, 
arbetade vi vidare med att skapa modeller över hur agila metoder fungerar i praktiken genom 
att belysa de kärnprinciper vi studerat.  Genom att vi arbetade på detta sätt antog vi den 
deskriptiva undersökningstypen i detta moment, då kärnprinciperna representerade de delar vi 
ansåg var mest utmärkande och som intresserade oss mest.  Vid användning av den 
hypotesprövande undersökningstypen ska informationen vara så exakt som möjligt, för att 
denna ska kunna testas på nya fall. När modellerna över kärnprinciperna var skapade och vi 
hade genererat en egen teori som testades genom intervjun för att validera resultaten från 
observationerna, menar vi att vi arbetade hypotesprövande under denna del av 
forskningsprocessen (Patel, Davidson 2003, s. 12-13).  
 

2.4 Metoden för insamling 

Det finns olika typer av insamlingsmetoder och i vår studie valde vi att använda oss av 
insamlingsmetoderna observation, intervju och dagboksskrivande. Vi beskriver de olika 
insamlingsmetoderna i det här kapitlet. 
 

2.4.1 Urvalskriterier 

En kvalitativ forskare använder sig oftast av icke-slumpmässigt urval, vilket menas att de inte 
får fram undersökningsgrupper genom slumpen, utan väljer gruppen själv. Vi valde att arbeta 
med icke-slumpmässigt urval, då vi hade fått tillgång till en grupp av personer som kunde 
bistå med information till vår studie så att vi kunde besvara våra forskningsfrågor, samt att 
gruppen var en förutsättning för att vår undersökning skulle kunna genomföras (Bryman 
2006, s. 114). Eftersom vi valde att arbeta kvalitativt, ansåg vi att snöbollsurval passade vår 
undersökning. Snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med en mindre grupp av 
människor som verkar relevant för forskningsområdet, därefter används de för att få kontakt 
med ytterligare personer som kan bistå med information till forskningen. Då vi från början 
fick kontakt med ScrumMastern för ett Scrum-team, och vi vidare fick kontakt med hennes 
team för att genomföra vår undersökning, bidrog detta till att vi använde oss av snöbollsurval 
(Bryman 2006, s. 114-115). 
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2.4.2 Intervju  

Intervju är en form av insamlingsteknik som sker genom att en intervjuare ställer frågor till en 
intervjuperson i syfte att studera ett visst ämne. Frågornas struktur och standardisering beror 
på hur de är utformade, t.ex. i vilken utsträckning de ger upphov till rika eller standardiserade 
svar och i vilken ordning frågorna ges, våra intervjufrågor återfinns i Bilaga 2. En kvalitativ 
intervju är öppen, där intervjuaren och intervjupersonen är medskapare under intervjun och 
graden av struktur och standardisering är låg (Patel, Davidson 2003, s. 69-73). Vi såg intervju 
som en bra insamlingsmetod för att på så vis validera informationen vi fick från de 
observationer vi genomförde och kunde på så vis dra eventuella nya slutsatser utifrån ny 
information. Intervjun såg vi även som ett bra sätt att få nya insikter i ämnet och få svar på 
frågeställningar, därför valde vi att använda det som datainsamlingsmetod. Då vi ville att 
intervjupersonen skulle tala relativt öppet, för att på så vis kunna validera våra observationer 
med svaren, var vår utformning av struktur och standardisering relativt låg.  
 

2.4.3 Observation  

En observation genomförs för att forskaren ska kunna se vad en bestämd grupp gör i ett 
bestämt syfte och inte endast vad de säger att de gör, vilket sker vid intervju av gruppen 
(Winter 1992, s. 40). Vi valde att använda oss av observation eftersom vi ville studera det 
naturliga beteendet hos och mellan deltagarna i ett Scrum-team. Vi observerade en grupp om 
sex personer, då denna typ av teknik lämpar sig bäst på små observationsgrupper (Andersen 
1994, s. 76). Vi ansåg att enbart intervjuer som metod var för bristfälligt, då personerna vi 
intervjuar eventuellt återberättar vad de tror är det viktigaste för oss att höra, vilket inte 
nödvändigtvis är fallet. För att nå fram till ett bra resultat var det av stor vikt att vi kunde 
studera när fenomenet inträffar och vid observation hade vi möjlighet till det. Då vi hade valt 
ett abduktivt tillvägagångssätt, behövde vi få fram så mycket information som möjligt om 
våra fenomen, för att vi sedan skulle kunna utveckla egen pålitlig teori om ämnet. Detta 
krävde att vi använde oss av observationer, då det medför omfattande insamling av 
information (Andersen 1994, s. 76).  
 
För att en observation ska klassas som en vetenskaplig teknik, måste planeringen och 
informationsregistreringen av den vara systematiskt gjord och därför planerade vi hur 
observationerna skulle genomföras och dokumenteras genom observationsscheman (Patel, 
Davidson 2003, s. 87). Då vi inte hade kunskap om hur ett Daily Scrum gick till, valde vi att 
genomföra en förundersökning på ett annat Scrum-team vi fick tillgång till. En 
förundersökning genomförs då forskaren behöver speciell kunskap inom området och då vi 
behövde kunskap om hur ett Daily Scrum går till i praktiken valde vi att genomföra 
förundersökningen (Patel, Davidson 2003, s. 58). Genom denna förundersökning kunde vi på 
ett lättare sätt skapa observationsscheman som användes på vårt fallföretag, eftersom vi fått 
viss insikt i hur ett Daily Scrum kan gå till. 
 
Vid de observationer vi genomförde, gick vi in som icke deltagande observatörer som var 
kända, eftersom deltagarna hade kännedom om vårt syfte med observationen, men däremot 
tog vi ingen aktiv roll i gruppen. Vi valde att vara icke-deltagande framför deltagande 
observatörer, då vi inte ville gå in och bryta de mönster och normer som gruppen sedan 
tidigare har byggt upp. Under vår första observation var vi med alla tre, för att Scrum-teamet 
skulle veta vilka vi var. Sedan under observation två och tre var en av oss med under båda, 
medan vi skiftade den andra personen för att arbeta utifrån triangulering (se mer i avsnitt 
2.4.5) och sedan var alla tre med under den fjärde observationen på kickoffen. Anledningen 
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var att vi ansåg att det var nödvändigt för att vi skulle kunna observera allt som var av vikt för 
vår undersökning. 
 
Icke deltagande observation kan genomföras på två olika sätt, vilka är strukturerad eller 
ostrukturerad. Vid en strukturerad observation ska problemställningen vara så preciserad att 
forskaren kan sätta upp ett observationsschema med de beteenden som denne har avsikt att 
undersöka. Detta schema ska hjälpa till genom att forskaren prickar av de olika beteenden när 
de inträffar. Eftersom vi hade tre kärnprinciper vi ville studera, var vår problemställning redan 
preciserad och vi ansåg därför att strukturerad observation skulle passa oss. Vi använde oss 
därför av olika observationsscheman för att pricka av olika händelser som kunde kopplas till 
de olika principerna när de inträffade. Eftersom vi är kvalitativa forskare och arbetade efter 
analysmetoden grundad teori var vi även öppna för andra fenomen. Under den första 
observationen studerade vi övergripande kategorier utifrån kärnprinciperna, för att sedan i 
nästkommande observationer finna nya och mer detaljerade kategorier och underkategorier 
som vi observerade för att sedan rikta in oss till vissa selekterade kärnbegrepp.  
 

2.4.4 Dagbok 

Dagboksskrivande är en form av individuell rapportering, som kan användas som en 
insamlingsteknik, vilket menas att dagboksskrivaren skriver ner saker gällande det ämne som 
han/hon har som syfte att undersöka. I vår studie valde vi att ha en person som skrev dagbok 
under samtliga observationer och under intervjun. Dagboksskrivandet kan användas på olika 
sätt, vi har i vår studie valt att använda det som informationskälla för att ta reda på 
dagboksskrivarens perspektiv på en viss händelse eller tillvaro (Patel, Davidson 2003, s. 66). 
Detta lämpar sig bra vid kvalitativ databehandling, vilket är anledningen till att vi har valt att 
använda det. Vi såg dagboksskrivandet som en bra datainsamlingskälla, eftersom vi då fick 
dagboksskrivarens perspektiv på händelser, vilket vi sedan kunde ha löpande användning av 
vid analyser. Genom att skriva ner dagboksskrivarens perspektiv utifrån observationer och 
intervjuer, fick vi ännu en informationskälla för att validera resultatet. Genom 
dagboksanteckningarna har vi därför kunnat analysera vissa situationer mer i detalj då vi fått 
ett ytterligare perspektiv, vilket ibland har varit behövligt för att validera resultatet. Vi har 
även fått fram begrepp och underkategorier som eventuellt inte framkommit utan denna 
insamlingsteknik. 
 

2.4.5 Triangulering 

Triangulering är bland annat ett sätt att samla in data genom att använda sig av flera olika 
datainsamlingsmetoder, såsom observation, intervju och dagbok för att i analysen ge en 
bredare bild och för att validera resultatet. Det kan även innebära att flera olika forskare 
studerar samma fenomen som bredare underlag för analys (Patel, Davidson 2003, s 104).  
 
Eftersom vi har valt att använda oss av olika typer av datainsamlingsmetoder, dagbok, 
observation och intervju, har vi använt oss utav triangulering i vår studie. Vi använde även 
triangulering i observation två och tre då en av oss, personen som skrev dagbok, medverkade 
på båda medan vi växlade den andra personen för att få olika infallsvinklar på samma 
fenomen. 
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2.5 Metoden för analys  

Det finns olika typer av analysmetoder, vi valde i vår studie att använda oss av grundad teori 
och FA/SIMM och vi beskriver dem i detta avsnitt.  
 

2.5.1 FA/SIMM 

FA/SIMM står för FörändringsAnalys/Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling 
med stöd av Metodik, (Goldkuhl, Röstlinger 1988, s. 5) vilket är en arbetsmetodik för 
förändringsanalys genom att undersöka problem och möjligheter i en verksamhet.  
 
Det primära synsättet under förändringsanalysen (FA) är att främja kvalité, de som arbetar 
med FA utvecklar vetskap och insikt om de olika problem, mål och förändringsåtgärder som 
finns i en verksamhet. När arbetet med FA:n börjar är uppfattningar om problem och mål 
vaga, under arbetets gång utvecklas dessa successivt och resulterar i en ingående 
problemförståelse (Goldkuhl, Röstlinger 1988, s. 41). Eftersom vi ville få svar på hur väl agila 
metoder fungerar, ville vi utförligt analysera dem. Vi hade genom litteraturgenomgång fått en 
vag uppfattning om vilka potentiella problem som kan uppstå vid arbete utefter en agil metod 
och målet var att få en ingående problemförståelse för vilka de verkligen var, för att på så vis 
kunna ge svar på våra forskningsfrågor. 
 
För att få fram förändringsbehoven i verksamheten är det viktigt att först klarlägga 
problemen, dock är det även viktigt att klarlägga vad som fungerar bra. Därför är det av stor 
vikt att även göra en styrkeanalys för att få fram styrkor och möjligheter som kan byggas 
vidare på (Goldkuhl, Röstlinger 1988, s. 91). För att vi skulle kunna analysera agila metoder i 
detalj, var det lika viktigt att komma fram till vad som fungerar bra i en sådan metod, som att 
komma fram till vad som inte fungerar bra. Vi gjorde därför ingående analyser utifrån 
observationer, intervju och dagboksskrivande, vilka resulterade i ett flertal problem- och 
styrkegrafer. Att skapa sådana grafer anser vi var bra, då de ger en tydlig beskrivning av 
resultatet. Därför såg vi FA/SIMM som en passande analysmetod, som uppfyllde vårt 
ändamål.    
 

2.5.2 Grundad teori 

Grundtanken med grundad teori (GT) är att skapa en teori utifrån observationer i verkligheten 
genom att söka bakom det självklara. Genom observationer utifrån ett hermeneutiskt synsätt 
ställs den partiska förståelsen av människors reaktioner och beteenden i fokus och genom att 
tolka dessa kan en djupare förståelse uppstå (Patel, Davidson 2003, s. 31-32).  
 
Grundarna av GT, Strauss och Glaser, har skapat två olika inriktningar av metodologin, vilka 
bland annat skiljer sig i sättet att se på teoriskapande och sättet att införskaffa sig kunskap. 
Strauss variant av GT, tillsammans med Corbin, betonar vikten av validering av resultaten 
och menar att en annan forskare ska komma fram till samma slutresultat om den har samma 
utgångspunkt och data. Eftersom vi validerade våra resultat av observationerna med intervjun 
och sedan skapade resultat utifrån det, använde vi oss på så vis av Strauss & Corbins variant 
av GT (Guvå, Hylander 2003, s. 30-32). 
  
Då vi genomförde ett flertal observationer av samma fenomen, såg vi GT som en passande 
analysmetod. GT utmärker sig genom att analysen och datainsamlingen påbörjas efter att 
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observationen eller intervjun är gjord. Resultatet från datainsamlingen påverkar följande 
datainsamlingsomgång, vilket menas att datainsamling och analys samspelar och upptäckter 
styr fortsatt datainsamling, ända tills mättnad uppstår och ingen ny upptäckt sker (Goldkuhl 
1999, s.15). Eftersom vi först observerade, upptäckte vi företeelser under observationerna 
som vi ville utforska vidare. Vi fortsatte att observera och analysera tills vi kände att vi hade 
hittat tillräcklig information för att kunna dra trovärdiga slutsatser. De upptäckter vi gjorde i 
observationerna påverkade även utformningen av intervjun vi sedan gjorde. GT är både 
induktiv och deduktiv i sin forskningsprocess, eftersom den används för att granska nya 
problemområden, samt att de slutsatser som framkommer testas i empirin. GT passade därför 
bra med vårt abduktiva synsätt, då vi skapade och prövade en ny teori både induktivt och 
deduktivt (Guvå, Hylander 2003, s. 13-14). 
 
Vid analyser av data genom GT, genomförs detta i tre steg, vilka inte behöver användas strikt 
steg för steg, utan kan även användas iterativt, dessa tre steg är öppen, axial och selektiv 
kodning. Den öppna kodningen beskriver Strauss & Corbin som den analytiska processen, då 
begrepp identifieras och dess egenskaper och dimensioner beskrivs, utifrån vilka vi förstår 
begreppet. De menar att det i det här stadiet fortfarande är osäkert vilka begrepp som är de 
övergripande kategorierna och vilka koncepten är som beskriver kategorierna och dess 
relationer (Corbin, Strauss 2008, s. 52). Eftersom de även betonar vikten av att inte dra 
slutsatser för tidigt, menar de att det är viktigt att diskutera de olika alternativa betydelserna 
först. Efter att ha tagit fram olika begrepp, sorteras de och kategoriseras tillsammans med 
underkategorier, vilket beskrivs som axial kodning och detta görs oftast parallellt med den 
öppna kodningen. Corbin & Strauss menar att den öppna och axiala kodningen går hand i 
hand (Corbin, Strauss 2008, s. 198). Den selektiva kodningen är processen att förfina teorin, 
då vissa kärnbegrepp väljs ut att studera för att skapa den slutgiltiga teorin. Corbin & Strauss 
beskriver den här processen som att forskaren relaterar de identifierade kategorierna till en 
kärnkategori (Corbin, Strauss 2008, s. 263). 
 

2.6 Utvärderingsmetod  

Det finns olika kriterier att använda för att utvärdera en forskningsstudie, vi valde att använda 
oss av validitet, reliabilitet, pålitlighet, giltighet, kongruens, generaliserbarhet, relevans, 
kommunicerbarhet, kumulativitet och originalitet. I slutet av detta avsnitt återfinns en tabell 
över hur samtliga utvärderingskriterier är relaterade till de övergripande kriterierna validitet 
och reliabilitet. 
 
Med validitet menar vi att vi upptäckte företeelser, tolkade dem och förstod innebörden med 
dem, vilket var anledningen till att vi valde detta kriterium. Validiteten ska sätta sin prägel 
genom hela uppsatsen då forskaren ska förmå att använda sin förståelse genom hela 
forskningsprocessen och att underlaget ska vara rikt för att kunna dra en trovärdig slutsats, 
vilket vi ansåg vara viktigt för ett bra resultat och ännu en anledning till att vi valde detta 
kriterium (Patel, Davidson 2003, s 102-103).  
 

Med reliabilitet menas att upptäckterna under forskningsprocessen inte behöver vara samma 
för samma situation, detta eftersom en kvalitativ studie är öppen för nya synvinklar. 
Reliabilitet ser till den unika situationen i en forskningsprocess, så om samma företeelse får 
olika svar vid olika tillfällen är detta inte prov på låg reliabilitet utan den kan ändå vara hög, 
då det istället ger underlagt till rikare svar. Vi ansåg att detta kriterium passade vår studie, då 



 

 

17 

vi som kvalitativa forskare ville se till varje unik situation och vara öppna för nya synvinklar 
under hela processen (Patel, Davidson 2003, s 102-103). 
 
Med pålitlighet menas att forskaren ska säkerställa att forskningsarbetet har en fullständig och 
tillförlitlig redogörelse av de faser som studien har gått igenom (Bryman 2002, s. 260-161). 
Vi valde att använda oss av detta kriterium då vi vill säkerställa att vi har använt de valda 
metoderna på rätt sätt. Giltighet menas att den forskning vi har bedrivit är välgrundad både 
empiriskt och teoretiskt, samt att den kan användas som bevis för de slutsatser vi genererat 
(Högkolan i Borås, IDA, Informatik 2003). Vi valde att använda oss utav denna 
utvärderingsmetod då vår uppsats syftar till att skapa ny kunskap inom vårt forskningsområde 
genom empiriska studier som är grundade i existerande teorier.  
 
Det är viktigt att ha en röd tråd genom arbetet så att de olika delarna hänger samman, vilket är 
kongruens (Högkolan i Borås, IDA, Informatik 2003). Den röda tråden hjälper även till att få 
uppsatsen intressant för läsaren, samt att den blir lättförstådd och lättläst, vilket är 
anledningen till att vi har valt kongruens. Generaliserbarhet innebär huruvida det resultat vi 
har kommit fram till kan användas i andra sammanhang eller om det endast är tillämpbart i 
den genomförda studien (Högkolan i Borås, IDA, Informatik 2003). Vi har valt detta 
utvärderingskriterium för att vi ville generera ett resultat som kan användas som underlag för 
att utvärdera huruvida Scrum fungerar bra som systemutvecklingsmetod eller inte.  
 
Begreppet relevans handlar om att forskningen och de resultat den genererat är inom 
ämnesgränserna, vilket för vår del är informatik. Anledningen till att vi valde detta 
utvärderingskriterium, är att det är ett krav att vår uppsats skrivs inom ämnet informatik. Med 
kommunicerbarhet menas att uppsatsen ska ha en bra struktur och vara skriven på ett sätt som 
är lämpligt för målgruppen, vilket gjort utvärderingskriteriet viktigt för oss då vi ville skapa 
en intressant uppsats för läsarna (Högkolan i Borås, IDA, Informatik 2003). 
 
Begreppet kumulativitet menas att det ska göras kopplingar mellan den egna studien och 
tidigare forskning, samt kopplingar till annan kunskap (Högkolan i Borås, IDA, Informatik 
2003). Eftersom vi hade som ambition att bygga vidare på Stefan Cronholms artikel om agila 
metoder (2008), motiverar det varför vi valde att använda oss av kumulativitet.  
 
Det är i ett forskningsarbete viktigt att generera ny kunskap och därför bör uppsatsens 
originalitet utvärderas, för att se huruvida ny kunskap har genererats eller inte (Högkolan i 
Borås, IDA, Informatik 2003). Då vårt syfte var att ta reda på hur väl agila metoder fungerar i 
praktiken, via empiriska studier, och därmed generera ny kunskap motiveras vårt val av 
originalitet som utvärderingskriterium. 
 
Tabell över relationerna till validitet och reliabilitet: 
 
Validitet Reliabilitet 
Giltighet Pålitlighet 
Kumulativitet Giltighet 
Relevans  Kumulativitet 
Generaliserbarhet  Kongruens 
Originalitet Kommunicerbarhet 
Kommunicerbarhet  

Tabell 4: Relationerna mellan utvärderingskriterierna 
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2.7 Presentationsmetod 

Eftersom vi har valt en intressentgrupp för vår studie är det viktigt att vi presenterar vårt 
resultat på ett sätt som tilltalar dem. Detta har vi gjort genom att använda modeller, tabeller 
och bilder som komplement till den textuella beskrivningen. Då vi har skrivit uppsatsen på 
Institutionen för Data- och Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås, finns det särskilda 
riktlinjer att följa, vilka vi har följt. Vi har även valt att försöka presentera vårt resultat på ett 
sätt som skapar intresse för vår undersökning och vad den har resulterat i. 
 

2.8 Litteraturstudie 

Vår litteraturstudie har innefattat böcker, elektroniska dokument och artiklar som vi ansett 
varit relevanta för vår studie. Litteraturstudien har utgjort en bred grund för vår kunskap inom 
vårt forskningsområde och har därför varit en utgångspunkt för att kunna utföra de empiriska 
undersökningarna tillförlitligt. Genom litteraturgenomgången hittade vi även de tre 
kärnprinciperna vi ansåg var intressanta och viktiga inom agila metoder och som vi därför 
valde att rikta in studien mot. Studien har även till viss del ställts i relation till empirin i vår 
analys, för att jämföra teori och praktik och dra slutsatser utifrån det. 
 
För att arbeta källkritiskt har vi noga beaktat vilken litteratur vi har använt oss av under 
forskningsprocessen, så att samtliga är sådana vi anser är tillförlitliga. För att kunna använda 
oss av tillförlitliga källor har vi valt att i största mån utgå ifrån grundkällan, d.v.s. att vi t.ex. 
använt oss av litteratur från skaparna av Scrum. Dock har vi även använt litteratur från andra 
författare, för att få en mer objektiv syn och olika synvinklar på agila metoder.  Vi har i det 
stora hela använt oss av aktuell litteratur, då vi alltid har försökt använda oss av de senaste 
versionerna, för att på så vis alltid arbeta med det senaste datamaterialet inom valt område. I 
vissa områden har den aktuella litteraturen varit bristfällig och vi har därför använt oss av 
äldre källor. Detta anser vi ändå har varit rättfärdigat, då vi motiverar de val med att de 
områdena inte har förändrats markant och en äldre källa är på så vis lika tillförlitlig. 
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3. Agila metoder i teorin 

Syfte: I det här kapitlet ämnar vi redogöra för hur agila metoder ska fungera enligt det som 
skrivs i teorin. Vi beskriver det agila konceptet, ger exempel på två agila metoder och 
beskriver dem, sedan beskriver vi vårt typfall Scrum mer detaljerat och förtydligar med en 
modell hur vi anser att den är representativ för det agila konceptet. Vi avslutar kapitlet med 
att precisera de tre begrepp vi har valt att inrikta vår studie mot. 
 
Agila metoder är praktikbaserade metoder som används för systemutveckling och som på 
senare tid även har använts en del i verksamhetsutveckling (Ambler 2002). Highsmith (2002) 
menar att någon form av agila metoder fanns redan på 1980-talet i Storbritannien, vilket visar 
att de har funnits ett tag. Vidare menar Abrahamsson et al. (2002) att det inte finns någon 
egentlig överrenskommelse om vad konceptet ”agil” är, eftersom det finns många olika 
varianter som gör det svårt att skapa en specifik definition av konceptet. När det agila 
begreppet ska definieras används ofta ord som lättrörlig och vig, det är dock svårt att beskriva 
en system- eller verksamhetsutvecklingsmetod som vig. Lättrörlig är däremot ett relativt bra 
ordval för att beskriva den agila utvecklingen, eftersom den inte innebär några strikt uppsatta 
regler, riktlinjer eller arbetssteg. Grundorsaken till att den här typen av metoder har 
uppkommit är att problem med att det sker många förändringar i ett systemutvecklingsprojekt 
har identifierats. Detta har lösts genom att blunda för dem, vilket endast har inneburit större 
problem för projektet och dess slutresultat. Förespråkarna för agila metoder menar att 
systemutvecklingsprojekt behöver vara flexibla och välkomna förändringar, annars uppnås 
inte ett bra resultat. Det behövs därför en metod som stödjer detta och på så vis har det agila 
konceptet uppkommit. En annan anledning till att agila metoder har framkommit, är de 
problem och brister som finns i de traditionella vattenfallsmetoderna. Ett exempel är att det 
inte finns någon möjlighet för kunden att riktigt förstå vilken typ av system de beställer förrän 
i slutet av utvecklingsarbetet. De traditionella vattenfallsmetoderna bygger på att utvecklingen 
tar ett steg i taget för att göra det färdigt och sedan lämna det bakom sig. Det sättet att arbeta 
innebär att det inte går att visa något färdigt resultat förrän i slutet av utvecklingsarbetet, som 
under testningen eller implementeringen, vilket medför att eventuella ändringar som ska 
genomföras blir väldigt omfattande (Avison, Fitzgerald 2002 s. 135). 
 
Även om någon form av agila metoder har funnits sedan 1980-talet, uppkom inte det agila 
konceptet förrän år 2001. Framstående personer inom olika lättrörliga metoder, såsom 
eXtreme Programming och Scrum gick då samman och bildade ett gemensamt synsätt. 
Personerna som gick samman bildade ett nätverk som kallas Agile Alliance, som arbetar för 
att dela med sig av grundprinciperna i metoderna de förespråkar, för att därigenom utveckla 
konceptet. Alliansen har även skapat ett manifest, som bland annat innehåller fyra koncept där 
de prioriterar vad som är av störst vikt i ett utvecklingsarbete, och dessa är: 
 

1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
3. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
4. Välkomna och svara på förändringar framför att följa en plan 

 
Vad de fyra koncepten syftar till är att även om samtliga delar är viktiga att hantera i ett 
projekt, är vissa av dem viktigare än andra. De menar inte att det ena alltid ska väljas framför 
det andra, däremot ska det ena prioriteras framför det andra. Ett exempel är frågan huruvida 
du skulle föredra ett team med kompetenta systemutvecklare eller ett team med personer som 
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aldrig arbetat med systemutveckling, men som har de senaste verktygen och en väldefinierad 
arbetsprocess? Svaret på den frågan är nog i de flesta fall de kompetenta systemutvecklarna. 
Självklart är det även viktigt att ha bra verktyg, men det är samtidigt viktigare att ha 
kompetenta utvecklare (Ambler 2002). De menar även att för mycket dokumentation hämmar 
arbetet och skapar mer problem än det underlättar, eftersom det då blir omständligt och 
tidsödande att skapa och uppdatera all dokumentation. I värsta fall kan det även medföra att 
koden och dokumentationen inte stämmer överens, vilket då är missvisande och därmed 
hämmar utvecklingen (Agile processes, u.å). 
 
Det agila synsättet handlar mycket om att prioritera det viktigaste, precis som vi kan se i de 
fyra koncepten. I manifestet har alliansen även skrivit ned 12 principer de anser är viktigast i 
ett utvecklingsprojekt. Principerna handlar bland annat om att se till att gruppen arbetar bra 
tillsammans genom personlig kommunikation, eftersom de menar att det är det mest effektiva 
sättet att kommunicera. De betonar att utvecklare och verksamhetskunniga ska arbeta ihop 
dagligen, vilket visar att de understryker vikten av personlig kommunikation och samarbete. 
De menar även att det är viktigt att medarbetarna känner sig motiverade för att göra ett bra 
jobb. Därför är det viktigt att se till att de är motiverade genom att lita på att de får arbetet 
gjort och att ge dem de förutsättningar de behöver. Vidare menar alliansen att det är väldigt 
viktigt att hålla kunden nöjd och motiverad genom kontinuerliga delleveranser med jämna 
mellanrum. Genom delleveranserna är de även mer flexibla att snabbt anpassa programvaran 
allteftersom krav och annat förändras. Delleveranserna underlättar även när det gäller att 
endast göra det som ska göras, varken mer eller mindre. Om kunden i ett tidigt skede ser att 
det inte riktigt blir som de har tänkt sig, kan de säga ifrån innan utvecklarna har lagt ner 
mycket tid på det. Manifestets 12 principer är: 
 

1. Viktigast är att göra kunden nöjd genom tidiga och regelbundna leveranser av 
värdeskapande programvara 

2. Anpassning till förändrade krav och förutsättningar är naturligt, även i ett sent skede; 
utnyttja förändring till kundens fördel 

3. Leverera användbar programvara ofta, från ett par veckor upp till ett par månader, 
helst med så kort mellanrum som möjligt. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare arbetar tillsammans dagligen under projektet 
5. Använd motiverade individer i projektet; ge dem miljön och stödet de behöver, och 

lita på att de får arbetet gjort. 
6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och mest effektiva sättet att förmedla 

information, både till och inom teamet 
7. Användbar programvara (funktionalitet) är det främsta måttet på framsteg 
8. Agila processer verkar för uthållighet; sponsorerna, utvecklarna och användarna ska 

kunna upprätthålla jämn arbetsbelastning så länge som det behövs 
9. Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk elegans och bra design stärker agilityn 

(anpassningsförmågan) 
10. Enkelhet – konsten att göra rätt saker, varken mer eller mindre – är grundläggande 
11. Team som organiserar sig och sitt arbete själva ger bäst problemförståelse, arkitektur 

och design 
12. Gruppen utvärderar och anpassar regelbundet sitt arbetssätt för att förbättra sin 

effektivitet  
(Agile processes, u.å) 
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3.1 Olika typer av agila metoder 

Som vi nämnde tidigare, finns det många olika typer av agila metoder, såsom XP, DSDM, 
Crystal, Adaptive Software Developement och Lean. Vi har valt att i det här avsnittet beskriva 
två av dem för att ge en bild av hur andra agila metoder än Scrum, är utformade. Anledningen 
till att vi har valt att beskriva just de två valda metoderna är att vi anser att de är två av de 
mest omtalade och välkända agila metoderna.  
 

3.1.1  eXtreme Programming (XP) 

Metoden XP har framkommit för att frångå de omständliga och omfattande 
vattenfallsmetoder som har vuxit fram. En av skaparna, Kent Beck, menar att de har valt att ta 
bort allt onödigt och sedan göra extremt mycket av de bra delarna de har valt att behålla, 
därav namnet extreme. Viktiga begrepp inom metoden är bland annat enkelhet, 
kommunikation och återkoppling, se Figur 2 för fler centrala begrepp (XProgramming.com, 
u.å). De menar att utvecklingen ska syfta till att bidra till slutresultatets kvalitet och 
exekverbarhet och inte göras mer komplicerad än den behöver vara. I XP finns det inga 
förbestämda faser som i många andra metoder, utan de arbetar med releaser som kan ta upp 
till ett par månader att realisera. För att dela upp arbetet delas releasen in i några 
tvåveckorsiterationer, som i sin tur delas in i ett antal arbetsuppgifter. För att beskriva arbetet 
i ett XP-projekt kortfattat, träffas projektgruppen och kunden dagligen för att ta fram de 
arbetsuppgifter, s.k. historier, som ska göras. Därefter sätter sig utvecklarna parvis och 
programmerar, genom att bland annat återanvända varandras kod i möjligaste mån för att 
effektivisera arbetet. Under utvecklingen genomför de tester kontinuerligt och gör ändringar 
när det behövs, sedan integrerar de sin kod i systemet när de anser sig färdiga och fortsätter då 
med testningen, för att sedan påbörja en ny historia (Systemvaruhuset u.å). 
 

 
Figur 2: Modell över kärnbegrepp i XP (www.xprogramming.com) 
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3.1.2 Dynamic Systems Developement Method (DSDM) 

DSDM är en affärsdriven systemutvecklingsmetod som innefattar alla steg från affärsbehov 
till realisering. Metoden bygger på att utvecklingen ska ske inkrementellt och iterativt, vilket 
visar att det är en agil metod. Fokus i DSDM ligger på helheten och hur den ska vara 
uppbyggd, den går inte in på detaljer med regler om hur det ska göras, utan det får 
utvecklarna själva bestämma. Det finns fem faser i ett DSDM-projekt, där den första är en 
analys av huruvida DSDM är rätt metod att använda eller inte och den sista är 
implementeringsfasen 
 
Viktiga begrepp inom DSDM är bland annat timeboxing, MoSCoW-prioritering, samt 
iteration och fas. Med timeboxing menas att projektets tid och resurser ”låses” från början, 
och istället är man mer flexibel med den funktionalitet kunden önskar. De menar att det är 
viktigare att leverera i tid och till den kostnad som bestämts, än att systemet innehåller all den 
önskade funktionaliteten. För att ha det tillvägagångssättet, är det dock viktigt att prioritera 
kundens krav och behov så att de viktigaste blir tillfredsställda. Inom DSDM föredras det att 
använda MoSCoW-prioritering för att göra det, vilket innebär att kraven delas in i Must, 
Should, Could och Would/Won´t have´s. De prioriterar alltså redan från början vilka krav 
som är ett måste och vilka som bör göras om allt fungerar som det ska, samtidigt som de 
identifierar de som egentligen inte är nödvändiga för kunden och de som inte ska realiseras i 
det här projektet. Iterationer är något väldigt centralt inom DSDM då de menar att faserna ska 
gås igenom flera gånger under projektets gång, vilket är vad de menar med begreppet iteration 
och fas (Systemvaruhuset u.å). 
 

3.2 Scrum  

Scrum är en agil metod som innebär ett iterativt arbetssätt som är till för att leverera 
objektorienterad mjukvara (Jeff Sutherland, 2004). Scrum är användbar för alla olika sorters 
produktutvecklingar och hjälper projektet att förändras i samma takt som omgivningen 
(Scrum Alliance 2009). Scrum grundades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber, efter att de 
båda förstått behovet av att arbeta utefter en metod som klarar av snabba förändringar. Scrum 
är därför en metod som bygger på att alltid försöka möta marknadens krav genom att vara 
öppen för att förändra projektet och på så vis leverera det kunden vill ha. Scrum arbetar efter 
timeboxing, vilket menas att hela projektet delas in i mindre delar och vid varje avslutad 
period ska något vara klart att realisera till kund. På så vis får kunden delleveranser istället för 
hela systemet på en gång och de kan då tidigare i processen se vad som behövs ändras med 
produkten, om de upptäcker att den inte passar deras behov. Genom detta arbetssätt, möter 
Scrum marknadens snabba förändringar och är på så vis resultatorienterat, gentemot många 
andra metoder som är processorienterade (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, s. 1-2). 
 
Scrum består inte av några regler i hur ett utvecklingsarbete ska gå till, utan det är projektet i 
sig som bestämmer hur avancerad projektgången blir. Det som skapas ska kunna användas av 
kunden och ett Scrum-team arbetar på så vis alltid i skarpt läge. Ytterligare en regel är att 
Scrum-teamet ska träffa ScrumMastern dagligen genom så kallade Daily Scrum. Genom att 
ses dagligen i teamen har samtliga deltagare kontroll över hur arbetet fortskrider och vet då 
om de hinner klart inom utsatt tidsperiod. Teamet vet exakt månad för månad hur de ligger till 
gentemot planen. (Google Tech Talks 2006). 
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3.2.1 Arbetsprocessen   

I det här avsnittet beskriver vi vad teorin säger om hur utvecklingsarbetet med Scrum ska 
fungera, innan ett projekt och i sprintarna under ett projekt, för att på ett strukturerat sätt visa 
hur Scrum kan användas. 
 
Innan projektstart 

Innan ett Scrum-projekt startar ska ett projektteam skapas, en regel i Scrum är att teamet bör 
bestå av max nio personer (Google Tech Talks 2006). Detta är en storlek som av erfarenhet 
skapar de bästa förutsättningarna för ett team och deras arbetssätt. Det är även viktigt att alla i 
teamet sitter samlade så att de kan föra diskussioner med varandra utan att behöva lyfta sig 
från stolen. Att alla sitter samlade och kan föra kontinuerlig kommunikation med varandra är 
viktigt för att Scrum ska fungera. Vid användning av Scrum delas projektet upp i olika s.k. 
sprintar, vilket är en fastställd tidsperiod som ska vara i 30 dagar vardera. Varje sprint ska ha 
uppsatta mål som ska uppfyllas inom dess tidsperiod, då t.ex. fungerande kod levereras till 
kunden som sedan utökas allteftersom sprintarna blir avklarade (Softhouse Consulting u.å). 
Allt som de inblandade på något sätt tror kan behöva göras för produkten, som antingen är 
behövligt eller som skulle vara bra att ha sammanställs i en ”att-göra-lista”, kallad Product 
Backlog. Produktägaren, som för kundens talan, sammanställer en prioriteringsordning för 
Product Backlogen så att Scrum-teamet vet vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Det är 
även Produktägaren som ansvarar för den och ser till att den är tillgänglig för alla inblandade. 
Product Backlogen är dynamisk i den bemärkelsen att den omprioriteras med de högsta 
prioriteringarna och nya saker läggs till om det behövs, den ska därför finnas med genom hela 
projektet. Product Backlogen ska skapas gemensamt med Scrum-teamet, då de tillsammans 
ska estimera tid på varje prioriteringspunkt (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, s.33-35). 
Tidsestimering är något som är väldigt viktigt inom Scrum, då fokus alltid är att leverera till 
kund vid varje sprint och att deadline alltid ska hållas. Det som dock inte hinns med flyttas 
fram och läggs över i nästkommande sprint. Utförare av Scrum arbetar därför alltid med 
någon form av prioriteringsordning, exempelvis MoSCoW-principen, för att veta vad som är 
högprioriterat och vad som, om man inte hinner, kan lämnas till efterföljande sprint.  
 
I början av en sprint 

Utifrån den Product Backlog som har skapats, minimeras den till en annan lista, kallad Sprint 
Backlog, vilken endast ska innehålla de högst prioriterade arbetsprocesserna som ska 
genomföras under den aktuella sprinten för att nå sprintmålet (Softhouse Consulting u.å). 
Sprint Backlogen ska innehålla tid för varje process, helst uppdelad på en tidsaspekt av 4-16 
timmar, samt prioriteringsordning. Den ska sedan finnas lagrad så att alla teammedlemmar 
kommer åt den. Tiden är en uppskattning av hur lång tid som processen tros ta, den är alltså 
inte ristad i sten utan mer i form av en första riktlinje för att kunna planera sprinten, vilken 
sedan kan ändras (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, s.35). Sprint Backlogen skapas under 
ett sprint planning meeting, vilket är ett planeringsmöte som hålls inför varje sprint, där 
Produktägaren, ScrumMastern och Scrum-teamet träffas i syfte att bestämma hur mycket 
teamet kommer hinna med att producera under sprinten (Google Tech Talks 2006). Sprint 
Backlogen ska sedan uppdateras var dag, så att aktuell kvarvarande tid för varje arbetsuppgift 
alltid finns sparad. Alla deltagare i teamet ansvarar för att uppdatera sin egen arbetsuppgift 
(Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, s.73). Under mötet skapas även en burndown chart, vilket 
är ett hjälpmedel till Scrum-teamet. En burndown chart är ett diagram som visar dag, för dag 
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hur mycket som är kvar att göra i varje sprint och den innehåller de uppgifter som måste 
avslutas för att sprinten ska bli lyckad (Scrum Alliance 2009). 
 
Under en sprint 

För att kunna få gjort så mycket som möjligt under en sprint behöver teamet använda sig av 
lean thinking. Detta innebär att de inte ska sträva efter att genomföra stora arbetsinsatser, utan 
istället ska fokus ligga på att minimera dokumentationen och öka den personliga 
kommunikationen (Softhouse Consulting u.å). Den personliga kommunikationen ökas bl.a. 
genom att teamet arbetar gemensamt, att de snabbt kan diskutera igenom problem som 
uppstår och att de kan upprätthålla gruppsamverkan (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, s.33-
39). Det är även viktigt att teamet kan kommunicera genom att hela tiden berätta vad de gör 
under sprinten, framförallt för att förhindra att missuppfattningar uppstår. Detta görs med 
fördel genom att teamet har gemensam nätverksåtkomst, en gemensam whiteboard och att de 
har närhet till varandra genom flyttbar arbetsplats eller att de sitter samlade (Ken Schwaber, 
Mike Beedle 2002, s.39). 
 
För att öka den personliga kommunikationen ytterligare, träffas Scrum-teamet dagligen på så 
kallade Daily Scrum. Daily Scrum är ett dagligt möte som pågår i ca 15 minuter och syftar till 
att eliminera hinder under det dagliga arbetet och för att alla i teamet ska vara insatta i hur 
projektet fortskrider (Softhouse Consulting u.å). Under mötet går de igenom tre frågor, vilka 
är: Vad gjorde du igår? Vad ska du göra idag? och Vilka hinder kom i vägen för dig? (Jeff 
Sutherland, 2004). Vem som helst får lyssna, men det är bara Scrum-teamet som får tala 
under mötet (Softhouse Consulting u.å). Under dessa möten kan teamet hjälpa varandra om 
problem har uppstått, de kan även klargöra olika saker för varandra så att onödiga 
missförstånd inte uppstår. Under Daily Scrum räknar ScrumMastern även av hur mycket 
arbete som är kvar av sprinten, genom att pricka av på burndown charten. Detta medför att 
teamet ständigt ser hur mycket arbete som återstår av de dagar som är kvar av sprinten (Scrum 
Alliance 2009). Det är viktigt att mötet genomförs på samma plats och tid, varje dag, helst i 
närheten av arbetsplatsen. Det är ScrumMasterns roll att agera så att mötet flyter på bra och 
att arbetsplatsen har alla förutsättningar för det, ett exempel är att ha högtalartelefon så att de 
som inte är på plats kan medverka på mötet via telefon. ScrumMastern ska även se till att 
Daily Scrum hålls kort och konsist och att inget onödigt sägs (Ken Schwaber, Mike Beedle 
2002, s.40-43). 
 
I slutet av och efter en sprint 

Varje sprint avslutas med en sprint review, ett informellt möte på maximalt fyra timmar. 
Mötet är uppdelat i två delar, där Produktägaren ansvarar för den första delen och syftet är att 
Scrum-teamet ska visa upp produkten för ledningen och kunden. Detta är för att teamet ska 
presentera hur långt de har kommit i sprinten (Softhouse Consulting u.å). Teamet ska även 
berätta hur arbetet i sprinten har fortlöpt och förklara vad som har gått bra och vad som har 
gått mindre bra. Det är dock viktigt att förberedelserna inför mötet inte är omfattande, då det 
är ett informellt möte, därför är exempelvis PowerPoint-presentationer förbjudet. Detta är för 
att resultatet inte ska förskönas, utan att det tydligt ska framkomma hur långt teamet kommit i 
sprinten, samt att förberedelserna inte ska vara tidsödande. Under mötet jämförs sprintmålet 
med Product Backlogen för att se det verkliga resultatet i sprinten. Därefter tas ett beslut om 
vad teamet ska göra härnäst i kommande sprint, beroende på hur långt teamet har kommit i 
projektet samt vad som behövs och kan göras efter det (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, 
s.54-56). 
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Nästkommande del i mötet kallas retrospective och hålls av ScrumMastern och består av att 
han/hon och teamet diskuterar hur samarbetet i teamet fungerat under sprinten. Här framhålls 
de delar som fungerat bra i samarbetet och som kan föras vidare i kommande sprintar. De 
diskuterar även de delar som fungerat mindre bra och försöker få fram en problemlösning. 
Denna del i mötet är till för att lära sig av sina misstag och för att motivera och framhäva de 
delar som har gått bra. Efter att mötet är avslutat påbörjas återigen en ny sprint, ända tills 
projektet är i hamn (Scrum Alliance 2009).  
 

3.2.2 Rollerna 

Ett Scrum-projekt består av olika roller vilka innefattar olika uppgifter, dessa är ScrumMaster, 
Produktägare och teammedlemmar.  
 
Produktägaren 

Produktägaren har till uppgift att se till att teamet arbetar med rätt arbetsuppgifter under 
projektet, vilka finns nedskrivna i en Product Backlog (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, 
s.31-32). Produktägaren kan antingen vara intern eller extern, och i de fall personen är extern 
är det oftast kunden. Personen ska ha kunskaper inom teknik, marknad och affärsprocesser för 
att kunna göra ett så bra arbete som möjligt (Softhouse Consulting u.å).  
 
ScrumMaster 

Scrum-teamet ska kunna arbeta utan störmoment och för att eliminera dessa finns 
ScrumMastern till hjälp. ScrumMastern är ledaren i teamet, dock kan rollen inte likställas 
med en projektledare utan ScrumMastern har mer till uppgift att ge teamet de bästa 
förutsättningarna för det dagliga arbetet. Uppgifterna består av att skapa förutsättningar för 
utveckling av de arbetsuppgifter som finns och för att motivera och styra teamet för att kunna 
nå de mål som satts upp i varje sprint (Softhouse Consulting u.å) samt att se till att kvalitén 
bibehålls även om arbetstempot och produktiviteten behöver ökas (Google Tech Talks 2006). 
ScrumMastern har även som uppgift att se till att alla i teamet kan och förstår sig på Scrum, så 
att de vet hur de ska arbeta utefter metoden och fullföljer det. Det är hans/hennes uppgift att 
se till att alla delar i Scrum används, som att det exempelvis genomförs Daily Scrum. Det är 
ScrumMasterns uppgift att vara uppmärksam på att alla i teamet gör vad de förväntas göra 
gentemot målen i sprinten och att på så vis märka om någon teammedlem t.ex. fastnar på en 
arbetsuppgift och behöver hjälp. Om ett beslut behöver fattas på ett Daily Scrum för att 
arbetet ska kunna fortlöpa är det ScrumMasterns ansvar att ta det, trots att informationen 
ibland kan vara knapphändig (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, s.31-32). Det är även 
ScrumMasterns uppgift att skapa förutsättningar för ett fungerande Daily Scrum, i form av 
miljö och ändamålsuppfyllning. ScrumMasterns uppgift består även i att genomföra en sprint 
review och att innan mötet diskutera med sitt team om hur och vem som ska presentera 
resultatet för ledningen, Produktägaren och kunden (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, s.54).   
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Teammedlemmar 

Scrum-teamet består av 5-9 personer, vilka har till övergripande uppgift att lösa problem som 
uppstår och skapa det kunden efterfrågar. Teammedlemmarna är arbetsstyrkan, såsom 
utvecklare i teamet, och har inga fasta roller i projektet utan alla ska kunna genomföra alla 
uppgifter som uppkommer. Teamet bestämmer tillsammans hur arbetsfördelningen ska vara, 
då de har gemensamt ansvar och har full rätt att göra vad som krävs, bara de uppfyller målet, 
eftersom det är teamets ansvar (Softhouse Consulting u.å). Samtliga i teamet ska samsas och 
därför ska ingen motsätta sig för att göra en viss arbetsuppgift. Vid hopsättningen av ett team 
är det viktigt att tänka på balansen i gruppen, då alla har olika förutsättningar med sig i form 
av erfarenheter, styrkor och svagheter. Det är därför viktigt att forma teamet med en mix av 
individer (Ken Schwaber, Mike Beedle 2002, s.36-39).  
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3.3 Modell över Scrum´s representativitet som typfall 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Modell över hur Scrum är representativ för det agila konceptet 

 
Med figuren vill vi visa att Scrum är representativ för de agila metoderna och att vi därför har 
kunnat använda den som typfall i vår studie. Detta har vi gjort genom att visa exempel på 
agila metoder och principer samt vilka av de agila principerna som återfinns i Scrum´s 
principer. Vi har även visat på vilket sätt de återfinns, som att Daily Scrum innebär att teamet 
arbetar tillsammans dagligen och ger upphov till ansikte mot ansikte kommunikation samt att 
sprints innebär regelbundna delleveranser.  
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3.4 Begreppsprecisering  

I det här kapitlet beskriver vi ingående de kärnbegrepp vi har valt att fokusera på i vår studie, 
minimal dokumentation, hög personlig kommunikation och hög motivation för att visa hur vi 
ser på dem. 
 

3.3.1 Minimal dokumentation 

Dokumentation är ett kommunicerbart material, vilket kan användas som information för att 
beskriva, förklara eller instruera en grupp av människor om vad som ska göras i ett visst syfte 
(The Linux Information Projekt (LINFO) 2007). Vid dokumentering sammanställs ett valt 
område skriftligt i ett dokument, vilket blir en redogörelse för vad som t.ex. har bestämts på 
ett möte eller vad en kund har för krav på ett nytt system (NE Nationalencyklopedin 2009). 
Dokumentationen ska vara lätt att använda, vilket medför att kostnader, mantimmar och 
frustration besparas. Det är därför viktigt att endast dokumentera det nödvändigaste och som 
krävs för arbetet, vilket vi menar är minimal dokumentation. Projektformen Scrum avser att 
minimal dokumentation kan bidra till att dokumentet blir lättanvänt, då det endast beskriver 
de delar som är relevanta för projektet. Enligt Scrum innebär minimal dokumentation att 
projektgruppen sparar tid, vilket medför att de sparar mantimmar och därmed även pengar 
(Software Consulting u.å). Det finns olika typer av dokumentation, såsom datorskrivna texter, 
tv- och videoinspelningar, manualer m.m. (The Linux Information Projekt (LINFO) 2007). 
Den dokumentation vi avser i vår studie är den som skrivs ner antingen på papper, whiteboard 
eller datorn för att beskriva för Scrum-teamet vad som har bestäms på bland annat Daily 
Scrum. 
 

3.3.2 Hög motivation 

När det gäller upprätthållandet av motivation är det viktigt att både kunna motivera sig själv 
(inre motivation) och andra runtomkring sig (yttre motivation). Philippa Davies (2001) skriver 
i sin bok ”Hjälp dig själv – och andra – att utvecklas”, att en person som inte vet hur han/hon 
ska motivera sig själv inte heller kan motivera andra. Davies skriver vidare att det i dagens 
samhälle är viktigt med drivkraft, flexibilitet och förändringsbenägenhet. Det här är begrepp 
som även är centrala inom agila metoder och motivation är något som behövs för att lyckas 
uppnå dessa. Davies (2001) menar att sådant som påverkar motivationen är bl.a. 
sinnesstämningen, hon skriver att om en person av någon anledning känner sig deprimerad, är 
det svårt för denne att hitta sin inre motivation. För att försöka hålla en god sinnesstämning, är 
det viktigt att byta arbetsmiljö och fundera mindre över saker. Sådant som är bra för att hålla 
motivationen uppe är att vara kreativ och sätta upp mål, men samtidigt hålla koll på 
verkligheten genom att exempelvis inte sätta upp för många mål. Feedback från andra 
personer är även väldigt viktigt för att hålla motivationen uppe, dels positiv feedback, dvs. 
beröm, och dels åsikter om vad de anser.  
 
Ofta ses höjd lön som en bra motivation, dock menar Davies att det inte räcker att motivera 
med pengar och ifrågasätter t.ex. varför personer som har det gott ställt i så fall fortsätter att 
arbeta. Det Davies nämner som viktigare än en högre lön är meningsfullhet, valfrihet, 
prestationer och framsteg. Hon skriver om att människors personliga mål och egna initiativ är 
viktiga att återupprätthålla, de måste känna att de behandlas som vuxna och inte kontinuerligt 
kommenderas om vad de ska göra och inte göra. Det är av stor vikt att känna mening med det 
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som görs, annars finns ingen motivation till att göra det. Inom ett företag är det väsentligt att 
hålla de anställda informerade om företagets målsättning och eventuella förändringar som ska 
ske. De anställda behöver själva kunna styra över hur de ska utföra sitt arbete, alltså ha 
valfrihet. När det gäller prestationer och framsteg, handlar det mycket om att uppmuntra andra 
genom att berömma dem när de har lyckats. Du kan till exempel ge yttre motivation genom 
att ge uppmuntrande feedback, fira framgångar och regelbundet övervaka hur arbetet fortgår.  
 
Twyla Dell (1993) skriver att det ska vara roligt, inspirerande, belönande och utmanande att 
arbeta, det är då en person kan arbeta som bäst. Dell beskriver tio kvaliteter som människor 
söker i sitt arbete, vilka bland annat är ”att tänka själva”, ”att bli informerade” och ”att bli 
uppmärksammade för sina ansträngningar”. Som vi har nämnt tidigare är det viktigt enligt det 
agila konceptet att deltagarna i projektet är motiverade och att motivationen upprätthålls 
genom att ge dem det stöd, den hjälp och arbetsmiljö de behöver (Agile processes, u.å). 
 

3.3.3 Hög personlig kommunikation 

Kommunikation står i många fall för informationsutbytet mellan människor, oavsett hur 
utbytet sker, så måste ett utbyte av information ske för att det ska klassas som 
kommunikation, i form av minst en sändare och mottagare. Informationsutbytet kan ske via e-
mail, telefon eller videokonferens, med personlig kommunikation menas dock att sändare och 
mottagare utbyter information ansikte mot ansikte, d.v.s. att båda befinner sig i samma rum. 
Personlig kommunikation behöver inte bara vara i verbal form, utan människor uttrycker även 
kommunikation via uttryck, vilket är ickeverbal kommunikation. Den här typen av 
kommunikation sker genom blickar, ansiktsuttryck, gester och sättet vi rör oss på, ett exempel 
är att vi nickar med huvudet om vi håller med. Det kan även vara att en person ser ledsen eller 
glad ut, utan att han/hon egentligen har den sinnestämningen, då stämmer mottagandet av 
signalerna inte överens med vad personen vill sända ut (Fiske 1997, s.37). Sändaren kan då 
uppmärksamma det och förtydliga sitt budskap, det är därför är det viktigt att upprätthålla en 
hög personlig kommunikation för att eliminera missförstånd. 
 
Uppfattningen av den personliga kommunikationen påverkas av det verbala, likväl så som 
kroppsspråk, statussymboler uppfattningen (Retoriksidan 2008). Det läggs alltid in en 
betydelse i förståelsen om hur omvärlden tolkas genom människors referensramar, fördomar 
och erfarenheter (Gärdenfors 2003, s.73). Det är därför viktigt att ha med det i beräkningen 
vid kommunikation, så att det som ska förmedlas uppfattas på rätt sätt. Som sändare av 
informationen är det även viktigt att lyssna på feedbacken, för att kunna anpassa sin 
kommunikation efter mottagarens behov eller gensvar (Fiske 1997, s.36-37). Inom agila 
metoder förespråkas personlig kommunikation, då de menar att det är det mest effektiva sättet 
att förmedla information (Agile processes, u.å). Detta framhävs på samma sätt inom Scrum, 
då de menar att den personliga kommunikationen bör ökas (Softhouse Consulting u.å).  
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4. Agila metoder i praktiken 

Syfte: Vi har valt att undersöka hur den agila metoden Scrum fungerar i praktiken på 
avdelningen Raindance på Logica i Göteborg och det här kapitlet syftar till att ge information 
om företaget och hur de arbetar enligt Scrum. Vi vill genom detta kapitel visa hur det kan 
fungera att arbeta efter agila metoder i praktiken. 
 

4.1 Information om företaget 

Vårt fallföretag hette tidigare WM-data och köptes år 2006 upp av LogicaCMG och heter 
därför numera Logica. Logica är ett multinationellt företag inom IT-branschen som har sitt 
säte i London och arbetar med verksamhetsinriktade konsulttjänster såsom outsourcing av IT- 
och affärsprocesser. Företaget innefattar ungefär 40 000 anställda och finns allokerat i 42 
länder. I Sverige är Logica med sina 5300 anställda det största IT-tjänstföretaget och ledande 
inom sin bransch. Avdelningen Raindance, som vi genomförde undersökningen på, arbetar 
med ett egenutvecklat affärssystem som innefattar de administrativa processerna gällande 
ekonomi och e-handel. Raindance används främst av offentliga organisationer, men även 
privata företag. De som arbetar med Raindance arbetar med produktutveckling, support och 
som konsulter. Systemet utvecklas dels i Sverige, men även i Finland och innefattar totalt 130 
medarbetare. 
 

4.2 Varför Scrum? 

Anledningen till att Logica har valt att arbeta efter Scrum är att de har upptäckt problem med 
de strikta vattenfallsmetoderna, och har därför successivt gått emot ett mer iterativt och 
flexibelt arbetssätt. Vår respondent, ScrumMastern Helena Dyrssen, nämnde under intervjun 
att de tidigare hade problem med att de i slutet av en utvecklingsperiod upptäckte att de inte 
hade utvecklat det som kunden ville ha. De hade då som arbetsgång att släppa systemet en 
gång om året och hann de då inte få med en viss funktionalitet, var de tvungna att vänta 
väldigt länge tills de kunde implementera det. De upptäckte därför att de i ett tidigare skede 
behöver komma underfund med vad kunden egentligen vill ha och valde därför att testa 
Scrum. Figur 4 visar på de problem Dyrssen menar att de tidigare hade med hur kunden 
beskriver vad de vill ha, hur projektledaren och de andra i teamet uppfattar det och vad 
kunden egentligen behöver. 
 



 

 

31 

 
Figur 4: Bild över problematiken i ett systemutvecklingsprojekt 

 
Bilden visar på problematiken som finns när det är många olika personer inblandade, som alla 
gör sin egen tolkning av det som sägs, vilket kan leda till en lösning som inte stämmer 
överens med någon av tolkningarna. 
 
Raindanceavdelningen gick en utbildning i Scrum för två år sedan och har nu arbetat på det 
viset i cirka 1 ½ år. Utbildningen de gick var en fyradagarskurs med ett företag som utbildar i 
Scrum och de började sedan arbeta enligt Scrum med stöd av personer från det företaget under 
de tre första sprintarna. De har förutom utbildningen varit på en del föreläsningar och har nu 
som mål att alla på avdelningen ska ha gått en halvdagskurs så att alla har en uppfattning om 
vad Scrum är. Som ScrumMaster har Dyrssen bland annat som uppgift att se till att teamet 
förstår hur de ska arbeta enligt Scrum.  
 

4.3 Scrum på Logica 

Sedan Raindanceavdelningen började arbeta enligt Scrum har de kontinuerligt vidareutvecklat 
sitt sätt att arbeta med metoden. Som vi har nämnt tidigare, finns det inga strikta regler i 
Scrum, därför kan en egen variant av metoden formas när arbete sker enligt den. 
Raindanceavdelningen har valt treveckorssprintar, med en kickoff i början, två reviewer under 
arbetets gång, en close out och en retrospective (se Figur 5). De har valt att sitta Scrumvis, 
d.v.s. uppdelat på de olika Scrum-teamen, i ett öppet kontorslandskap så att de förutom sitt 
eget team, även har nära till de andra teamen. De har inte alltid varit indelade på det här viset, 
men har valt att ha det så för att teamet ska kunna ha en nära kommunikation och snabbt 
kunna ställa frågor eller hjälpa varandra om det behövs. Det stärker även teamkänslan att sitta 
nära, eftersom de träffas varje dag och under hela projektet. De har dock även offshore-
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verksamhet genom samarbete med Bangalore i Indien, vilka då inte sitter samlade med resten 
av teamet. Utvecklarna från Indien brukar komma till Sverige i tre månader för att lära sig 
systemet och vad de ska göra, för att sedan åka tillbaka och arbeta i Indien. De kommunicerar 
sedan via videokonferenser, e-mail och telefon för att hålla sig uppdaterade hur arbetet flyter 
på m.m. I och med att de inte befinner sig på samma ställe som det övriga teamet, hamnar de 
utanför och är inte med i teamet på samma sätt som de som arbetar i Sverige.  
 

 
Figur 5: Modell över Logicas arbetsprocess enligt Scrum 

 

4.3.1 Arbetsprocessen 

I det här avsnittet beskriver vi hur Logica arbetar med Scrum innan ett projekt och i sprintarna 
under ett projekt för att på ett strukturerat sätt visa hur Scrum kan användas i praktiken. 
 
 
Innan projektstart 

Innan ett nytt projekt startar, genomförs en planering tillsammans med beställarna, för att 
komma fram till vad projektet ska innefatta. I planeringen bestäms det även hur många sprints 
de tror det kommer behövas för att kunna utföra det som ska göras. Det genomförs ingen 
detaljplanering av hur arbetet ska delas upp och utföras, utan endast övergripande.  Eftersom 
planerna är övergripande och Scrum är en metod som välkomnar förändringar, är det viktigt 
att beställare och leverantör är överens om att det sker omprioriteringar under projektets gång. 
Det som bestäms innan projektet startar är inte ristat i sten, utan ändras med största 
sannolikhet under projektets gång. Under planeringen utformas även någon form av 
övergripande design och arkitektur av det som ska utvecklas. 
 
Innan de börjar en ny utvecklingsperiod, arbetar de med att ta fram periodens arbetspunkter 
och genomför en större grovplanering för de punkterna. Arbetet med att ta fram periodens 
arbetspunkter är väldigt omfattande, då konsulter, användare och representanter från support- 
och marknadsavdelningarna träffas. Syftet är att de ska ta fram alla punkter och sedan samla 
dem i en Product Backlog, så att allt finns samlat på ett ställe. Under grovplaneringen skapar 
de sedan s.k. blockpapper (se Figur 6) där arbetspunkterna planeras in i de olika sprintarna. 
Planeringen är dock inte helt fast, utan de gör en preliminär planering genom att räkna fram 
ungefär hur mycket tid de har i varje sprint och planerar in punkterna efter det. De får då en 
ungefärlig överblick över när i tiden de ska genomföra de olika uppgifterna, men den kan 
ändras senare om de kommer fram till att de behöver omprioritera. 
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Figur 6: Bild med exempel på blockpapper 

I början av en sprint 

När en ny sprint påbörjas, genomförs en kickoff där sprinten planeras, d.v.s. vad som ska 
göras under de tre veckorna. Planeringen av sprinten görs här mer detaljerat än vad som gjorts 
i grovplaneringen och även förändringar gentemot den görs. Planeringen innefattar val av user 
stories från Product Backlogen, som samlas i en Sprint Backlog, samt tidsestimering för alla 
utvecklare och leverabler för att kunna göra en sprint plan.  
 
Under vår observation av kickoffen började Dyrssen med att gå igenom vad som togs upp på 
föregående sprints retrospective för att lyfta det som har fungerat bra och mindre bra. De 
störmoment och problem som tagits upp ger hon lösningsförslag på, i syfte att eliminera 
sådant som stör gruppens motivation och produktivitet. Sedan gick hon igenom hur kalendern 
över den kommande sprinten ser ut, för att göra en uppskattning av hur många tillgängliga 
timmar de har. Kickoffen fortsatte sedan genom att de valde ut de user stories som ska göras i 
sprinten och tilldelar en ansvarig utvecklare, testare och s.k. ”kompis” på varje. De olika user 
storiesen är prioriterade efter MoSCoW-principen och även nya user stories som uppkommer 
under mötet prioriteras på samma sätt.  
 
 
Under en sprint  

När kickoffen har genomförts startar arbetet i sprinten och under den första reviewen går 
teamet igenom alla leverabler för sprinten. Detta gör de genom att ta fram samtliga prototyper 
som gjorts för att alla ska kunna ge feedback, diskutera och planera för vidareutveckling. 
Dagligen under sprinten har teamet ett morgonmöte, i form av Daily Scrum, som är 15-
minuters stand-up meeting de genomför. Anledningen till att ha stand-up meetings är att de 
ska hållas korta och koncisa, vilket är enklare att göra om alla står upp. Syftet med dem är att 
ge svar på tre frågor, vilka är: Vad har du gjort sedan det föregående mötet? Vad ska du göra 
idag? Har du några problem med det du gör? En annan viktig del med mötena är att alla i 
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teamet vet vad de andra gör, de blir kontinuerligt uppdaterade med hur arbetet fortskrider. 
Eventuella problem i arbetet kommer fram tidigt och kan då lösas innan det är försent.  
 
Utvecklingsarbetet i sprinten ska egentligen gå till på det viset att alla utvecklare väljer en 
punkt för att sedan när den är färdig, välja en ny. I den observationsgrupp vi har studerat har 
de testat det, men de olika personerna i teamet har olika spetskompetenser och det har därför 
inte fungerat särskilt bra. De testar nu istället att dela upp punkterna på kickoffen, så att den 
som är bäst lämpad att utföra arbetet får göra det. Egentligen är detta tillvägagångssätt inte 
enligt vad som förespråkas i Scrum, men eftersom de har olika kompetensområden fungerar 
det bättre för dem. För att undvika att arbetet blir för uppdelat har de valt att sätta två personer 
på varje punkt som hjälper varandra när det behövs, genom deras s.k. ”kompissamarbete”. 
När de arbetar med punkterna vill de gärna påbörja samtliga prototyper från början, eftersom 
det är det bästa för kvalitén och testarna. De kan på det viset redan tidigt i sprinten se vad som 
ska göras och hur det ska se ut, för att undvika att utveckla något som inte överrensstämmer 
med vad Produktägaren vill ha. När de har gjort prototyperna, vilka kan vara en skiss, början 
på ett användargränssnitt eller bara en kort text om vad som har tänkt göras, visas de upp på 
första reviewen för att Produktägare och testare ska kunna ge feedback på om de ser korrekta 
ut. Sedan samarbetar utvecklarna och testarna under arbetets gång, genom att utvecklarna 
skickar sina leverabler till testarna när de är färdiga. Testarna kommer sedan med feedback 
om något inte fungerar eller är fel, vilket då rättas till och sedan skickas det till testarna igen, 
så fortsätter arbetet tills de är färdiga. I sista veckan av sprinten har de review två där de går 
igenom vad som har gjorts, inte gjorts och vad de ska göra med det som inte har gjorts. Under 
hela arbetet använder de sig av MoSCoW-principen när de prioriterar och ser till att arbeta 
med de aktiviteter som är högprioriterade. Förhoppningsvis har de då endast lågprioriterade 
aktiviteter kvar vid sprintens slut, om de inte har hunnit färdigt med allt. De aktiviteter som 
inte har blivit färdiga flyttas tillbaka in i Product Backlogen, som de sedan tar i nästa sprint 
istället.  
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För dokumenthantering använder Raindanceavdelningen sig främst av ett 
ärendehanteringssystem som heter Jira, där de har Product och Sprint Backlogen, här kan de 
se projektöversikt, rapportera in fel, se önskemål från kunder samt arbetad tid. I Figur 7 finns 
en bild från Jira:  
 

 
Figur 7: Bild på ärendehanteringssystemet Jira 

 
De aktiviteter de lägger in i Jiran, skriver de sedan ned på post-it lappar som de sätter på en 
whiteboard vid Scrum-teamets arbetsplats. Whiteboarden är indelad i olika fält, vilka är ”Inte 
påbörjats”, ”Påbörjats”, ”För test” och ”Avslutade” (se Figur 8). Anledningen till att de 
använder detta, är för att kontinuerligt se en överblick över aktiviteterna och projektets 
fortgående. De kan under sina möten flytta lappar med de aktiviteter som har påbörjats eller 
avslutats och därigenom se hur arbetet går framåt. De har även ett fält som kallas 
”Parkeringsrutan”, där de samlar sådana aktiviteter de inte har tänkt på i planeringen, men 
som uppkommit under sprinten. De vet då inte från början hur de ska göra med dem och låter 
dem därför stå ”parkerade” tills de kan ta beslut om vad de ska göra med dem.  
 

 
Figur 8: Bild på whiteboard med sprintöversikt 
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Vid varje teams arbetsplats har de även en whiteboard med en kalender över de närmsta 
veckorna, för att de ska få en överblick över vilka som är lediga och om det händer något 
särskilt. I Figur 9 kan vi se att de har lagt in specifika testdagar i vecka 18 och 19 t.ex. 
 

 
Figur 9: Bild på whiteboard med kalender över sprinten 

 
I slutet av och efter en sprint 

I slutet av en sprint genomförs den andra reviewen, vilken teamet har två eller tre dagar innan 
close outen, för att gå igenom leverablerna en sista gång innan sprinten är slut. Det kan hända 
att de behöver göra några sista prioriteringar av det som är kvar att göra eller diskutera 
eventuella förändringar, beroende på hur bra arbetet har gått för utvecklarna. Under close 
outen visas det som har gjorts och förhoppningen är att de ska kunna pricka av alla de 
leverabler som skulle göras i sprinten. Det sista som görs i en sprint är att genomföra en 
retrospective, för att värdera hur arbetet har gått i sprinten och vad som kan göras bättre i den 
nästkommande sprinten.  
 

4.3.2 Rollerna 

I det här avsnittet beskriver vi kortfattat de olika roller som finns i ett Scrum-team på Logica 
och vad de har för arbetsuppgifter. 
 
 
Produktägare 

Produktägarens övergripande roll i projektet är att definiera och prioritera samtliga user 
stories samt att ge feedback på det som har gjorts. Det här gör personen bland annat genom att 
se till att uppdatera Product Backlogen, delta i möten, se till att vara tillgänglig för Scrum-
teamet och framförallt kontinuerligt uppdatera samtliga krav och prioriteringar. 
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ScrumMaster 

ScrumMasterns roll är övergripande att se till att teamet kan arbeta effektivt och ostört för att 
de ska göra ett bra jobb. Det uppnås bland annat genom att ScrumMastern ser till att eliminera 
eventuella störmoment, hålla i Daily Scrums, se till att det är ett nära samarbete mellan de 
olika rollerna, hålla koll på samtliga aktiviteter och säkerställa att alla i teamet förstår Scrum. 
En ScrumMaster ska dock inte agera som en projektledare, eftersom han/hon inte har mer 
ansvar för att de når målet med projektet än någon annan i teamet, då ett Scrum-team ska vara 
självorganiserat. 
 
 
Teammedlemmar 

Teammedlemmarna är både utvecklare och testare och de har som övergripande ansvar att se 
till att arbetet som ska göras blir gjort. Det uppnår de genom att samarbeta med varandra i 
teamet, se till att göra prototyper och få feedback på dem för att veta att de är på rätt spår. 
Samtliga teammedlemmar ska fokusera på det resultat som ska levereras och arbeta 
självständigt med de punkter som tilldelats honom/henne. 
 
 
 



 

 

38 

5. Analys 

Syfte: I kapitlet ämnar vi genomföra en analys av hur Scrum fungerar på Logica och 
Raindanceavdelningen, med fokus på de områden vår studie syftar till att undersöka, samt 
begreppet gruppdynamik vi identifierade i undersökningen. Syftet med kapitlet är att redovisa 
vår analys om hur det fungerar att arbeta efter en agil metod i praktiken och vi ämnar inte 
analysera samband eller skillnader mellan teori och praktik ingående. 
 

5.1 Hög personlig kommunikation 

Gällande den personliga kommunikationen har det svåraste varit att hitta problem med det, då 
det är svårt att motivera varför ansikte mot ansikte kommunikation inte ska ske. I det vi har 
observerat, har vi sett prov på mycket personlig kommunikation i form av Daily Scrum och 
kickoff.  
 
Något som skiljer personlig kommunikation från telefon- eller mailkommunikation, är att 
personerna kan förtydliga det som berättas med olika gester. I det Scrum-team vi har 
observerat har vi sett prov på gester, här är ett exempel från kickoffen där Helena Dyrssen 
säger: ”Tittar man på ”person X” när man pratar om denna så rynkar hon lite på pannan 
och tror att det kan bli lite knivigt1”. Här ser vi att person X har visat sin osäkerhet utan att 
ens säga någonting, vilket hon inte hade kunnat göra i ett telefonsamtal eller via mail. Frågan 
är om person X hade varit lika ärlig och sagt vad hon tyckte om det var via telefon, då hade 
hon kanske rynkat på näsan men sagt att det är okej istället. Dyrssen hade då aldrig uppfattat 
det som något problem och därför ser vi att personlig kommunikation är viktig. Det är mycket 
svårare att dölja vad du egentligen tycker och tänker när konversationen sker ansikte mot 
ansikte. 
 
Ett annat exempel där vi sett prov på gester är det Dyrssen sa på intervjun: ”Ja och om det på 
Daily Stand-up så kan man stå och peka på en lapp och flytta faktiskt en lapp då. Man ser hur 
hela utvecklingen flyttar sig bort till höger2”. Att faktiskt kunna peka på en lapp inför 
gruppen menar Dyrssen är ett viktigt komplement till den verbala kommunikationen. Hon 
anser även att det är viktigt att ta tag i en lapp och flytta på den, för att bokstavligt talat se hur 
arbetet går framåt. Det kan även underlätta vid förklaringar om det finns möjlighet att peka på 
och flytta lappar eller på annat sätt gestikulera. Det som då uppnås är eliminering av 
missförstånd, vilka kan vara många när kommunikationen sker på annat sätt än ansikte mot 
ansikte.  
 
En stor del i den personliga kommunikationen i ett Scrum-projekt är Daily Scrum, där hela 
teamet träffas. Eftersom mötena sker dagligen kommer eventuella problem och svårigheter 
upp tidigt genom kontinuerlig lägesrapportering. Det är svårare att ljuga om hur arbetet 
fortskrider om du dagligen ska återrapportera till teamet hur det går, vilket medför att det är 
svårt att dölja eventuella problem. Något annat som är positivt är att gruppen kan hjälpas åt 
för att lösa de problem som uppstår. En ytterligare fördel är att teamet snabbt kan fatta beslut 
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om prioriteringar och hur arbetet ska planeras, vilket leder till snabb beslutsfattning. Dyrssen 
menar även att en av fördelarna med Daily Scrum är att hon som ScrumMaster har kontroll 
över hur arbetet går framåt, hon säger: ”Ja, men det är ju för att alla ska veta vad alla gör… 
främst, men sen också att man ser att det går framåt för alla, att inte nån bara: igår gjorde 
jag inte det jag skulle göra liksom3”. Utan Daily Scrum missar hon och de andra i teamet 
värdefull information och därigenom även kontrollen över arbetet. Eftersom hennes roll som 
ScrumMaster inte är en ledarroll på samma sätt som en projektledare, kan det ibland vara 
svårt att känna att hon har kontroll över arbetet och därför är det viktigt att kontinuerligt 
uppdateras med vad teammedlemmarna gör. 
 
Logica och Raindanceavdelningen samarbetar med Bangalore i Indien, s.k. offshore-
verksamhet, vilka även ingår i deras Scrum-team. Detta innebär att de inte kan samarbeta med 
alla i teamet genom personlig kommunikation, Dyrssen sa såhär på intervjun: ”Men pratar 
man om den här offshore-verksamheten så är det ju en helt annan sak och det är en massor 
med andra problem som påverkar där och det ställer verkligen till det liksom så, då är det 
inte alls så enkelt4”. Här pekar hon på offshore-verksamheten som ett stort problem, då det 
medför problem som inte uppstår när alla befinner sig i samma land. Hon pratade även om att 
de från början trodde att det berodde på andra saker, då hon under intervjun sa: ”Vi tyckte i 
början att det här är ju, men gud vi förstår inte vad vi säger liksom, det måste ju vara 
språkproblem eller så5”. Här ser vi att de i början av samarbetet var säkra på att det var språk- 
och kulturskillnader som var orsakerna till problemen. Däremot fortsatte problemen efter att 
språket blev bättre och kulturskillnaderna minskade, vilket medförde att de insåg att det 
kanske inte var orsakerna till problemen ändå. Dyrssen fortsatte: ”(…) vi har upptäckt när 
”person X” var i Bangalore, det är avståndet.… det är att man är nån annanstans. Det är att 
man inte sitter såhär och pratar och man förstår inte varandra lika bra när man ? eller när 
man skickar ett mail, det blir missförstånd och… så det är avståndet, att man inte sitter i 
samma rum, att man är tvungen att, man kan inte prata och kommunicera lika mycket så man 
är tvungen att skriva ner saker och då missförstås det för att jag inte kan uttrycka mig eller 
för att dom inte kan ställa frågor direkt6”. Här pekar hon på många problem som uppstår när 
teamet inte befinner sig på samma plats. Hon menar att det uppstår missförstånd när 
kommunikationen inte sker direkt, utan måste skrivas ner eller ske via telefon. Det finns en 
stor risk att sändaren menar A, uttrycker sig som Å och mottagaren uppfattar det som Ä. Hur 
tydlig sändaren än anser att han/hon är i ett mail eller telefonsamtal, är risken stor att det ändå 
missuppfattas av mottagaren, som i sin tur tror att han/hon uppfattat det korrekt.  
 
När ett projekt sker enligt Scrum innebär det relativt många möten, vilket kan vara både en 
fördel och nackdel. Som vi har nämnt tidigare anses Daily Scrum som något väldigt positivt, 
däremot ska det inte vara för många eller för långa möten som tar upp för mycket av 
utvecklingstiden. Under intervjun tog Dyrssen upp problem de har haft tidigare, hon sa: ”men 
när vi tenderar att bli för många som vi gjorde i förra projektet (…) så det var liksom upp 
emot 12-13 stycken, då blir det för mycket och då så… då kan man diskutera i hur effektivt det 
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blir liksom, eller hur intressant det är för alla o veta7”. Här ser vi prov på när det blir för 
mycket personlig kommunikation, även om den ska vara hög så ska den inte vara för hög. Det 
gäller att hitta en balansgång mellan möten som underlättar arbetet och möten som hämmar 
det. Här ser vi då även en fördel med att Scrum förespråkar grupper om max nio personer, 
eftersom ett för stort antal medför att mötena blir längre och eventuellt mindre produktiva. 
Personer tar upp onödiga saker, vilket medför att mötet blir tidsödande och det kan då kännas 
meningslöst att ha det. Om vi drar det längre kan det även leda till en negativ inställning, både 
till mötena och till teamet, då det tas upp irrelevanta saker. Ytterligare exempel på när den 
personliga kommunikationen blir för hög är när deltagarna i teamet har otillräcklig kunskap 
om Scrum, under intervjun sa Dyrssen: ”När vi började så var det många som tyckte att vi 
gör ingenting vi bara har en massa möten och då var vi ju nybörjare och då kunde vi hålla på 
med en review en hel dag och en kickoff tog en halv dag liksom8”. Här ser vi tydligt att det är 
viktigt att förstå Scrums metodik och ge arbetssättet en riktig chans, eftersom det kan vara 
omständligt och tidsödande i början. 
 
På Raindanceavdelningen sitter de Scrumvis, d.v.s. uppdelat på de olika Scrum-teamen i ett 
öppet kontorslandskap, vilket medför att de har nära till de andra teamen och kan 
kontinuerligt kommunicera genom personlig kommunikation. Dyrssen berättade: ”Det 
fungerar mycket bättre när vi sitter ihop. Jag kan bara kasta mig över och fråga… men å 
andra sidan kan man bli störd då för man kanske håller på med något annat just då. Så det är 
det där också att man måste jobba 100 % också i teamet för att man ska tycka att det är 
jättebra9.” Här ser vi egentligen både för- och nackdelar med att de sitter ihop, eftersom det 
både kan störa och underlätta arbetet. Det beror helt enkelt på hur mycket en person arbetar i 
projektet, för en person som endast arbetar till viss del i projektet kan det vara jobbigt att ofta 
bli tillfrågad om saker denne inte arbetar med just då. Fördelarna är dock att det går snabbt att 
få hjälp, svar på frågor och övrig nödvändig information.  
 

5.2 Hög motivation 

Det förespråkas inom det agila konceptet att för att bibehålla motivation för att utföra sitt 
arbete, är det viktigt att deltagarna har det stöd och den arbetsmiljö de behöver. Under våra 
observationer har vi sett detta som en naturlig del i ScrumMasterns uppgift, då eliminering av 
störmoment tas på stort allvar. Att vara motiverad är alltid positivt då det höjer prestationen, 
dock finns det saker som kan påverka motivationen negativt. Under våra observationer har vi 
sett bevis på att det finns omotiverad personal som inte vill skapa prototyper, inte vill 
samarbeta och är omotiverade till sina arbetsuppgifter. Dyrssen bekräftade under vår intervju, 
att det alltid finns motsträviga och omotiverade personer på alla arbetsplatser, då hon sa: ”Det 
är några, dom är jättemotsträviga, dom vill inte, jag vill inte skriva dokument, jag vill inte 
uppdatera si och jag vill göra på mitt sätt10”. Omotiverad personal kan påverka teamet 
negativt, då det finns risk att det skapar dålig stämning med motsträvighet i teamet samt att 
samarbetet kan påverkas negativt om alla inte gör sitt jobb.  
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Dyrssen berättade under intervjun att de har vissa problem med Scum-teamets roller, vilket 
leder till att vissa personer ibland får ta på sig att lösa någon annans uppgifter. Hon förklarade 
det som följande: ”Ja, det är lite vagt, det är inte riktigt bestämt vad man ska göra, sen är det 
också så ju att dels för att alla våra utvecklare inte har gått nån kurs eller alla har ju inte 
riktigt klart för sig vad som förväntas av dom kanske och det är det som vi ska försöka föra ut 
(…)11”. Dyrssen berättade att ambitionen i deras team är att alla ska gå en halvdagsutbildning 
i Scrum, men att alla inte har haft möjlighet att deltaga på den än. Problemet kan därför bero 
på att alla inte fått tillräcklig utbildning i Scrum och därför inte riktigt förstår vad som 
förväntas av dem. Vi såg även prov på detta under observation 4, då Person 1 sa: 
”Produktägaren får inte bestämma någonting” och Produktägaren svarade: ”Jasså..jaha.. 
förlåt12”, vilket visar att rollerna och dess arbetsuppgifter inte är tydligt definierade. Eftersom 
Scrum är en metod utan några direkta riktlinjer, är det viktigt att alla i Scrum-teamet vet vad 
de ska göra och tar sitt ansvar. Om inte alla gör det, kan det leda till onödiga 
irritationsmoment som stör rytmen i teamet och påverkar motivationen negativt. Detta är dock 
något som har uppmärksammats och de jobbar för att förbättra det. ”Vi sitter just nu på 
avdelningen i en diskussion om vilka roller vi ska ha och vilka ansvar som ska ligga på varje 
roll13”. Det är av stor vikt för att upprätthålla hög motivation och det är därför viktigt att ta 
tag i problemet med de vaga rollerna och därmed eliminera de störmoment de medför. 
 
Under våra observationer förmodade vi att vi skulle se mer verbal och yttre motivation mellan 
teammedlemmarna och från ScrumMastern, då agila metoder förespråkar hög motivation. 
Dock var det endast vid enstaka tillfällen som motivationen skedde i verbala ordalag, genom 
att ScrumMastern eller Produktägaren gav positiv återkoppling genom att säga ”Bra” eller 
liknande. Att teamet har en tydlig avsaknad av verbal och yttre motivation ser vi därför som 
ett eventuellt problem. Motivation vi såg prov på under våra observationer var istället i form 
av att ScrumMaster lyssnade på sina teammedlemmar. Om ett problem uppstår försöker hon 
lösa det för att på så vis skapa en så bra arbetssituation som möjligt. Detta är vad som 
förespråkas i Scrum som en del i ScrumMasterns arbetsuppgifter, vilket visar att Dyrssen tar 
sin roll på allvar. En bra arbetssituation är väldigt motivationshöjande, då det gör att de 
anställda trivs och arbetar bättre, det är därför av stor vikt att Dyrssen arbetar med att skapa 
det. Som vi nämner i teorin måste en person vara motiverad själv för att kunna motivera andra 
och eftersom ScrumMastern arbetar för att skapa en bra arbetssituation för att motivera 
teamet, anser vi att de borde ha den inre motivationen som krävs för att kunna motivera de 
andra genom återkoppling. Att teamet inte gör detta ställer vi oss därför frågande till, då de 
har förutsättningarna som krävs. 
 
Något vi har observerat som motiverande på Daily Scrum är post-it lapparna, vilka de kan 
flytta framåt och faktiskt se att de har fått något avklarat. Vi såg prov på glada tillrop under 
observationerna när någon av teammedlemmarna kunde meddela att deras lapp kunde flyttas 
framåt. Att bli uppmärksammad för framgången är även detta motivationshöjande. Lapparna 
kan även påverka produktiviteten i teamet, då de inte vill att resterande teammedlemmar ska 
se att lappen inte flyttas och ser därför till att arbeta effektivt.  
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Som vi nämnde tidigare, finns det alltid motsträviga personer i alla situationer och oavsett 
arbetsform. Det finns dock även alltid entusiaster som brinner för metoden och som försöker 
övertyga de andra som är osäkra på om det är rätt metod att arbete efter eller inte. Det märks 
tydligt på de som är motiverade, då de t.ex. inte har reagerat negativt gentemot 
arbetsuppgifterna och att de även försöker få de andra på positivare tankar, vilket är bra 
eftersom det krävs egen motivation för att kunna motivera andra. Dyrssen sa följande under 
intervjun: ”vi har ett antal eldsjälar som tycker att det här är jättebra liksom och det är ju 
dom som driver på det och dom andra tvingar vi in i processen liksom.14”. Motsträviga 
personer kan många gånger behöva någon som motiverar dem och får dem att se det positiva 
med metoden, därför anser vi att det är bra att eldsjälarna försöker motivera de andra. Som 
Dyrssen sa under intervjun, ”Så efterhand ser mer och mer folk fördelarna med det liksom 
så… det höjer ju också motivationen15”. Vi ser här att det är viktigt att ge Scrum en riktig 
chans, då deltagarna märker dess fördelar allteftersom, vilket höjer motivationen. 
 
Scrum förespråkar självgående team, där alla tar ansvar för att ro projektet i hamn, vilket till 
viss del är för att skapa motivation. Om en person får tänka själv och inte konstant 
kommenderas vad de ska göra, ökas motivationen. Under våra observationer har vi sett prov 
på att teammedlemmarna uppmuntras med att tänka och lägga upp arbetet själva. Detta är 
väldigt positivt för att upprätthålla hög motivation då de känner att de kan påverka sin 
arbetssituation.  Dock kan de självgående teamen påverka teammedlemmarna negativt om en 
och samma person alltid får ta de ointressanta uppgifterna för att endast han/hon har den 
kunskapen, detta eftersom de i vår observationsgrupp har olika spetskunskaper. Vi såg prov 
på detta under en observation på Daily Scrum, då person 2 tar upp att vissa tester behöver 
göras och efter en liten diskussion säger han: ”Så det är väl risk att jag får göra den där…16”. 
Person 2 verkar egentligen inte vilja utföra testerna, men då det endast är han som kan det, tar 
han på sig att utföra dem. Detta kan då medföra att personen inte tycker om sina 
arbetsuppgifter och blir då omotiverad till att utföra sitt arbete.  
 

5.3 Minimal dokumentation 

I ett Scrum-projekt ska det som behövs för att underlätta arbetet dokumenteras, varken mer 
eller mindre. I det Scrum-team vi har observerat, innebär det mestadels sådan dokumentation 
som beskriver vilket arbete som ska göras just nu och vad som ska göras under sprinten, d.v.s. 
information som är relevant för utvecklingsarbetet. Dyrssen sa såhär under intervjun: ”Det 
väsentliga skrivs ner, det vi ska göra17”, vilket visar hur de prioriterar vad som ska 
dokumenteras och vad som inte ska göra det. 
 
Vid observationerna vi genomförde fann vi att Scrum-teamet använde sig av dokumentation 
för att skriva ner vad som bestämdes på kickoffen och för att visa hur projektet fortgår. Under 
observation på Daily Scrum såg vi prov på när teammedlemmar inte vet hur programmet Jira 
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fungerar, då person 2 frågar: ”Kan man stänga ett huvudjiroärende eller?18”. Vid intervjun 
fördes en diskussion om hur Jira används i teamet och hur det kan vara till nytta vid de olika 
sprintarna. Joanna Nilsson sa: ”Ja det blir ju en väldigt bra överblick om det används” och 
Dyrssen svarade: ”Om dom är duktiga19”. Om teamet inte är duktiga, utan slarvar med att 
dokumentera i Jiran, blir det ingen rättvisande överblick på hur de ligger till i sprinten. Slarv 
med dokumentation leder vidare till att de får dåliga beskrivningar, vilket vi såg exempel på 
under kickoffen, då person 5 ska ta fram ett dokument som person 1 har lagt in kommentarer 
på. Person 5 säger: ”Lyckat, jag vet inte vad han har gjort20”, vilket visar prov på att 
beskrivningarna kan vara svårförstådda. Detta bekräftade även Dyrssen under intervjun då 
hon berättade om en teammedlem som hade skapat en user story som endast denne förstod. 
Hon berättade att de har uppsatta riktlinjer för hur en user story ska skrivas, dock verkar de 
inte tillräckligt tydliga i och med att det ändå uppstår problem. Otydlig dokumentation kan 
även komma från andra än teammedlemmarna, vilket vi såg exempel på under kickoffen då 
person 3 säger: ”Mmm, jag träffade användarföreningen igår och det var ett ganska bra 
möte… kontentan var mycket det här att vi fick dom att förstå hur ofantligt dåliga 
beskrivningar dom lämnar ifrån sig21”. Detta exempel visar på att det har varit problem med 
beskrivningar från användarföreningen, vilket har lett till att de ska försöka ta tag i det 
problemet. Vi ser här att de har problem med dokumentationen både internt och externt. 
 
Slarv med dokumentationen kan även leda till att samma dokument får två olika Jira-nummer, 
vilket har uppkommit av att dokumentet sparas på två olika platser. Detta kan medföra att de 
blir uppdaterade på olika sätt och tillslut är inget dokument komplett. Under kickoffen 
uppstod det ett problem då person 5 behövde Jira-numret för att hitta ärendet i databasen. 
Person 1 säger: ”Är det nån Jira-nummer?” och person 3 svarar: ”Aaa, nu står det två vilket, 
det står 131 87… och sen så finns det ett annat också22”. Detta visar prov på förvirring för 
teamet då det finns olika nummer. Dyrssen bekräftade även på intervjun att de har använt sig 
av flera olika dokumentkällor tidigare, men försöker nu gå ifrån detta och istället använda sig 
av endast en källa, Jira, vilket vi anser är positivt för arbetet i Scrum-teamet. En ytterligare 
styrka med Jiran är att alla i Scrum-teamet har tillgång till de dokument som läggs in, vilket är 
positivt då de inte behöver gå omvägar och lägga tid och energi på att be någon annan gå in 
och ändra eller skapa nya dokument. Under intervjun sa Dyrssen: ”Man ska ha det på ett 
ställe och man ska ha det på ett ställe där alla kommer åt det23”. Detta visar att de ser 
fördelar med att ha all dokumentation samlad på ett ställe och eftersom endast det relevanta 
dokumenteras, innebär det inte någon särskilt omfattande dokumentsamling, vilket underlättar 
arbetet. 
 
Under observation på Daily Scrum hade Dyrssen en diskussion med person 2 om en lapp, där 
Dyrssen sa: ”Okej, den här gamla lila lappen där uppe” och person 2 svarade: ”Den kanske 
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vi kan flytta” och Dyrssen svarade: ”Ja… hur långt?... Dit?24”. Här ser vi ett exempel på när 
lapparna används i syfte att se hur arbetet i projektet och sprinten fortgår, vilket även blir en 
översikt över momentet. Dyrssen bekräftade på intervjun att lapparna är till för att Scrum-
teamet ska få en visuell bild över hur olika punkter fortlöper under sprinten. Problem kan 
dock uppstå om lapparna har trillat ned från tavlan. Under Daily Scrum sa person 3: ”(…) och 
sen ska jag försöka hitta på punkter inför kickoffen. Igår hittade jag en bortglömd punkt som 
hade ramlat ner från en tavla jag ska fortsätta med det, jaga punkter här och se om det 
kommit in något nytt25”. Person 3 menar här att hon behöver ta reda på om det är fler punkter 
som har trillat ned, samtliga punkter finns dock inlagda i Jiran och glöms därför inte bort. Vi 
ser däremot att det kan medföra problem i och med att det skapar förvirring när samtliga 
punkter inte finns med på whiteboarden.  
 
För att underlätta översikten över sprinten, vilka punkter som tillhör sprinten och vilka 
punkter som är från föregående sprint, använder sig Dyrssen av olika färger på lapparna. 
Under intervjun sa Dyrssen: ”(…) jag har själv infört och det vet alla i mitt team, att jag kör 
en färg för user stories för en sprint och breakdowns har en annan färg så man ser skillnad 
på det och sen byter jag färg till nästa sprint därför att vissa lappar tenderar till att hänga 
kvar (...)26”. Detta visar att hon vill ha en struktur på momentöversikten för att underlätta för 
Scrum-teamet att se vilka punkter som hänger kvar från föregående sprint och därför bör 
prioriteras. 
 

5.4 Gruppdynamik  

I ett Scrum-projekt ska teamet vara relativt litet med helst max nio personer, vilket medför att 
en stark gruppdynamik är väldigt viktig. Med gruppdynamik menas samspelet mellan 
människor, d.v.s. relationen dem emellan (Gruppdynamik 2009). Ett annat viktigt begrepp i 
sammanhanget är teamkänsla, vilken bör vara bra även den, för att teamet ska fungera väl 
ihop. 
 
En viktig grundsten för en stark gruppdynamik är att det finns ett förtroende i gruppen. När 
det finns ett förtroende i gruppen, dels kunskapsmässigt, d.v.s. att teammedlemmarna litar på 
att de andra vet vad de gör, och dels förtroende för att våga visa osäkerhet, stärker 
gruppdynamiken. Under en observation sa Dyrssen: ”Det är ju en massa moduler och det 
läses hit och dit och det är någon sorteringsfil och grejer, så att det… det känns som att vi 
måste ha lite på fötterna med att ha kickoff, annars har jag inte en aning om vad vi ska 
göra27”. Här visar hon att hon inte är säker på hur hon ska göra och vågar visa det inför 
gruppen. Om de inte hade haft en bra teamkänsla och ett förtroende för varandra, hade hon 
kanske inte vågat visa sin osäkerhet utan istället låtsats om att hon hade koll på läget. När 
personerna i gruppen vågar visa sin osäkerhet, kan de tillsammans hjälpas åt och även 
därigenom öka teamkänslan. Under kickoffen tilldelade de s.k. ”kompisar” till varandras 
arbetsuppgifter, vilken ska fungera som ett bollplank och stöd under utvecklingsarbetet med 
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uppgifterna. Här ser vi ett tydligt exempel på att de hjälper varandra och samarbetar i 
gruppen. Under kickoffen fick vi även veta att kompissystemet uppkommit för att det tidigare 
inte fungerat särskilt bra med samarbetet. Dyrssen sa då: ”(…) Vad har fungerat mindre bra, 
jo den översta punkten där var att vi hade jobbat med skilda typer av uppgifter och vi har 
därför inte fått så mycket teamkänsla (…)28”. Hon syftar till att alla i gruppen har arbetat med 
sina egna punkter utan att dela dem mellan varandra eller hjälpa varandra, vilket har påverkat 
teamkänslan negativt. Scrum-teamet får även lättare att hjälpa varandra genom att de sitter 
tillsammans i samma rum och arbetar, vilket medför att de lättare kan hjälpa varandra och på 
så vis även stärka teamkänslan. Som vi nämner i dagboken har de en öppen stämning i 
gruppen, vilken även hjälper till med att teammedlemmarna är mer öppna till att hjälpa 
varandra och skapar på så vis en bättre teamkänsla. 
 
Det finns dock personer som inte verkar uppskatta kompissystemet, vilket vi fick se prov på 
under kickoffen då kommentarer som ”Betyder det att man måste prata med sin kompis eller 
kan man skita i att prata med sin kompis29” uppkom. Som vi nämnt innan, finns det alltid 
personer som är motsträviga mot förändringar, dock kan deras kommentarer skapa en dålig 
stämning i gruppen då det påverkar resten av gruppen negativt. Dyrssen nämnde under 
intervjun att de har vissa personer som inte vill samarbeta överhuvudtaget, oavsett 
kompissystemet, de vill sköta arbetet själva. Dyrssen sa: ”Ja men det finns ju några stycken 
som inte vill ha nån och prata med och som inte vill samarbeta med någon utan jag gör min 
uppgift och sen är jag klar, jag behöver liksom inte prata med nån, såna har vi ju också några 
stycken.30”. Dessa personer med samarbetssvårigheter drar ner gruppen och det är viktigt att få 
dem på andra tankar, då en positiv stämning förbättrar gruppdynamiken, medan negativ 
stämning försämrar den. 
 
Något vi observerade under de mötena vi medverkade på var att de ofta skrattade och 
skämtade. Oftast kom skämten när de diskuterade något jobbigt, tråkigt eller svårt, som ett 
sätt att lätta upp stämningen och försöka hålla humöret uppe. Ett exempel är detta:  
Person 2 säger: ”Så det är väl risk att jag får göra den där…” 
Person 3 svarar: ”(Skrattar) Tror du att du ligger risigt till?... (skrattar)31” 
 
Ett ytterligare exempel är: 
Dyrssen säger: ”(…) och sen som sista åtgärd ifall allt annat har skitit sig är att folket ska få 
hörlurar (tystnad) för att slippa pratet” 
Person 5 frågar: ”Vad får vi lyssna på då?” 
Dyrssen svarar: ” Ja det vet jag inte, nåt annat brus kanske (skratt)32”. 
 
I det första exemplet diskuterar de något moment som person 2 antagligen ska göra, men inte 
verkar särskilt motiverad att genomföra. Person 3 skämtar då lite, genom att påpeka att han 
inte verkar se så positivt på uppgiften han har framför sig. Vi anser att det är ett bra sätt att 
                                                
28

 Scrum-team Logica, observation Kickoff den 20 april 2009 

29
 Scrum-team Logica, observation Kickoff den 20 april 2009 

30
 Helena Dyrssen ScrumMaster Logica, intervju den 22 april 2009 

31
 Scrum-team Logica, observation Daily Scrum den 16 april 2009 

32
 Scrum-team Logica, observation Kickoff den 20 april 2009 
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hålla mötena lättsamma och för att bibehålla en bra stämning i gruppen, så länge alla är med 
på den jargongen. Det kan bli väldigt fel om en ny person kommer in i gruppen och inte 
uppfattar att personerna skämtar, utan istället tar det på allvar och kanske anser att de hånar 
honom/henne för uppgiften som personen måste göra. I det andra exemplet har Dyrssen tagit 
upp en del problem som diskuterades på den review de hade efter första sprinten. Ett av 
problemen är att arbetsmiljön är stökig, eftersom gruppen som sitter mittemot dem är 
högljudd och Dyrssen tar därför upp förslag på hur de ska lösa det. När hon tar upp förslaget 
om hörlurar, är person 5 snabb att skämta om vad de ska få lyssna på då och Dyrssen svarar 
snabbt och skämtsamt. Sådana småavbrott mellan de ordinarie mötespunkterna som 
diskuteras anser vi är viktiga för gruppdynamiken och upprätthållandet av teamkänslan. För 
att ha en bra stämning och därigenom en bra arbetsro, är det viktigt att ha roligt, trivas och må 
bra, vilket en bra teamkänsla bidrar till.  
 
Att ha en bra teamkänsla och därigenom en stark gruppdynamik bygger även på att det är en 
platt struktur och att alla kan ta lika stor plats. Det finns dock alltid starka personligheter som 
hörs och syns mer än de andra och de som är tysta hamnar då i bakgrunden. Vi har även sett 
prov på detta i Scrum-teamet vi har observerat. I Scrum ska alla ha delat ansvar och planering 
ske tillsammans, att då vissa hörs mer gör att deras åsikter framkommer mer och beaktas på 
ett annat sätt än personer som endast svarar på direkta frågor. De personer som håller en mer 
tillbakadragen roll kan även bli överkörda om ingen direkt lyssnar på vad de säger. Vi såg 
prov på detta under vår observation på kickoffen då person 4 säger: ”Jag trodde den va 
skapad manuellt i värderegistret, eller ? Värderegistret finns liksom ? Fast det är tomt…” 
och person 3 tar över: ”Ja, det pratade vi idag om att jag var lite inne på att man skulle 
liksom”. Person 4 försöker flika in något men person 3 fortsätter: ”…att man skulle importera 
metadata? Så sa ”person X” att det var jättekorkat33”. Denna diskussion visar att person 4 
försöker säga något men blir avbruten mitt i meningen, då person 3 tar över och inte lyssnar 
eller uppmärksammar att person 4 försöker säga något. Enligt våra observationer verkar de 
personer som kommer i bakgrunden inte känna lika stor samhörighet med de andra. De 
skrattar inte, utan ler bara när det skämtas på mötena och verkar på så vis inte känna samma 
samhörighet med de andra, vilket även kan medföra att de inte känner gemenskapen i gruppen 
och känner sig därför utanför teamet. När både starka och svaga personligheter finns i samma 
team kan det leda till uppdelningar i gruppen, vilket i sin tur påverkar gruppdynamiken 
negativt. Det är därför viktigt att försöka föra fram de mer tillbakadragna personerna och 
dämpa de som tar för stor plats, så att alla känner att de tillhör teamet. 
 
Under vår observation av kickoffen såg vi prov på att vissa teammedlemmar blir tilldelade 
uppgifter som de har störst kunskap om, när Dyrssen säger: ”Sen sätter jag 4 fyror på den här 
trädtabellen och kuberna sätter vi på Person 234”. Som vi nämner i teorin, ska 
teammedlemmarna välja uppgifter själva och kunna utföra samtliga uppgifter i sprinten, vilket 
inte är fallet här. Under intervjun berättade Dyrssen att de egentligen vill arbeta på det viset, 
men att det blir mer omständligt eftersom det innebär att det tar längre tid för en teammedlem 
att göra sådant som denne inte har tillräckligt bra kunskap om. Vi skriver i kapitel 6.2.1 att det 
är viktigt att det finns en rotation av arbetsuppgifterna i gruppen för att bibehålla en stark 
gruppdynamik, här ser vi då att det är komplicerat att arbeta enligt vad teorin förespråkar i det 
här avseendet. Vi anser dock att det är viktigt att se till att upprätthålla gruppdynamiken och 
menar därför att någon form av rotation av arbetsuppgifterna troligtvis är nödvändig. 
                                                
33 Scrum-team Logica, observation Kickoff den 20 april 2009 

34 Scrum-team Logica, observation Daily Scrum den 16 april 2009 
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6. Resultatdiskussion och kunskapsbidrag 

Syfte: Syftet med vår uppsats har varit att ta reda på hur väl agila metoder fungerar i 
praktiken och på så vis ifrågasätta dem på samma sätt som traditionella metoder gjorts. Vi 
var från början relativt kritiskt inställda till huruvida de fungerar så bra i praktiken som det 
sägs i teorin och formulerade vår frågeställning, som återfinns i det inledande kapitlet, 
utifrån det vi ställde oss frågande till. I det här kapitlet redovisar vi svaren på vår 
frågeställning, utifrån den analys vi har genomfört. 
 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt redovisar vi vårt resultat av studien genom att svara på våra forskningsfrågor 
och visar även vår modell över hur vi anser att de olika delarna hänger samman. 
 
Vilka styrkor och problem finns det vid tillämpning av agila metoder? 

För att på ett tydligt sätt visa de styrkor och problem vi har identifierat, har vi valt att visa 
dem genom de styrke- och problemgrafer vi har producerat. 
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Figur 10: Styrkegraf 1 för personlig kommunikation 

 
Med grafen vill vi visa att den höga personliga kommunikationen leder till ett effektivt arbete 
genom att gruppen kan ställa spontana frågor, fatta snabba beslut och genomföra planeringen 
snabbt. Genom den kontinuerliga lägesrapporteringen vet gruppen hur de ligger till och de 
kan även ta upp problem innan de blir alldeles för omfattande och lösa dem tillsammans. 
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Figur 11: Styrkegraf 2 för personlig kommunikation 

 
Den här grafen är en fortsättning på den föregående och syftar till att visa det vi har 
identifierat som den övergripande och största styrkan med personlig kommunikation, 
nämligen att det eliminerar missförstånd. Detta görs genom att gruppen träffas och kan 
därigenom förtydliga sitt budskap med gester genom att exempelvis peka på lappar. Som vi 
skriver i teorin i kapitel 3 nämns det inom det agila konceptet att personlig kommunikation är 
det mest effektiva sättet att kommunicera, vilket vi har sett prov på i praktiken. Vi vill även 
visa att gruppen får en bättre teamkänsla i och med att de träffas, eftersom det innebär att de 
lär känna varandra. Möjligheten för gruppen att lösa problem tillsammans är även en starkt 
bidragande faktor till en bra teamkänsla och stark gruppdynamik, här ser vi när den personliga 
kommunikationen fungerar väl för gruppdynamiken.  
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Figur 12: Problemgraf för personlig kommunikation 

 
Med den här grafen vill vi visa när den personliga kommunikationen kan ställa till problem. 
Exempel är när de spontana frågorna stör i arbetet eller det blir för hög personlig 
kommunikation på grund av att gruppen är för stor eller att teamet har dålig kunskap om hur 
de ska arbeta enligt Scrum t.ex. Detta kan leda till att irrelevanta saker diskuteras, vilket leder 
till att mötena blir långa och tidsödande och därmed ineffektivt för utvecklingsarbetet. Här ser 
vi vikten av att se till att Daily Scrum är korta och koncisa, för att de inte ska ta värdefull tid 
från utvecklingsarbetet och även att förståelsen för Scrums metodik är grundläggande. 
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Figur 13: Styrkegraf för att motivera 

 
I den här grafen vill vi visa hur det kan skapas hög motivation i gruppen genom det vi har 
identifierat under observationerna. Det är viktigt att företaget lyssnar på de anställda, för att 
kunna eliminera störmoment och skapa en bra arbetssituation. Vi har även sett prov på att 
post-it lapparna motiverar, samt att personer i gruppen skämtar när jobbiga saker diskuteras, 
vilket även är bra för arbetssituationen. Det är även viktigt att få deltagarna att ha en positiv 
inställning till Scrum och försöka motivera de som inte riktigt har det. Slutligen är det väldigt 
viktigt att det finns ett förtroende i gruppen som gör att de litar på varandra. Motivationen i 
gruppen är grundläggande för att bibehålla en stark gruppdynamik, eftersom det är svårt att 
samarbeta med omotiverade deltagare.  
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Figur 14: Problemgraf för att motivera 

 
I den här grafen visar vi vad som kan leda till att deltagarna i gruppen känner sig omotiverade, 
där otillräcklig kunskap om Scrum är ett grundläggande problem eftersom det leder till en vag 
rollfördelning. Om rollerna i gruppen inte är ordentligt definierade vet deltagarna inte vem 
som ska göra vad och det leder till att de får göra någon annan deltagares uppgifter, vilket gör 
att de får en negativ inställning. Under våra observationer har vi sett att det är väldigt sällan 
de ger feedback till varandra för att motivera, vilket medför att de inte får någon yttre 
motivation från de resterande i gruppen. Vi skriver i teorin att motivationen enligt det agila 
konceptet ska upprätthållas genom att ge deltagarna stödet de behöver och en bra arbetsmiljö. 
Vi anser dock att annan typ av motiverande, genom feedback t.ex., kan vara ett bra 
komplement för att se till att teamet håller sig högt motiverade.  
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Figur 15: Styrkegraf för dokumentanvändning 

 
Den här grafen visar på styrkor med användandet av dokument och hur det kan underlätta 
arbetet. Det centrala för teamet vi har observerat är att dokumentera det som krävs för arbetet, 
varken mer eller mindre, vilket är i enlighet med vad som förespråkas inom agila metoder. 
Under de möten vi har observerat har den mesta dokumentanvändningen handlat om att 
deltagarna har flyttat lappar, vilket är ett sätt att se projektets fortlöpande och visa 
projektöversikten i och med att de har olika färger på lapparna. I övrigt används lapparna för 
att ta beslut och planera. Det ärendehanteringssystem gruppen använder och där all 
dokumentation finns samlad, Jiran, är uppbyggd på samma sätt som lapparna på 
whiteboarden, vilket är bra för tydligheten och översikten. För att dokumentanvändningen ska 
fungera som det ska, är det viktigt att dokumenten är tydliga, därför ska riktlinjer och mallar 
tas fram. När dokumentanvändningen fungerar och endast det som krävs för arbetet 
dokumenteras, kan teamet lägga tiden på utvecklingsarbetet och gruppsamarbetet istället. 
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Figur 16: Problemgraf för dokumentanvändning 

 
Med den här grafen vill vi visa när dokumentanvändningen kan leda till problem och därmed 
hämma utvecklingsarbetet. Det grundläggande problemet är när det är otydligt hur 
dokumenthanteringen ska ske, vilket kan leda till att gruppen har två olika nummer på samma 
dokument eller att dokumentationen är sparad på olika ställen. Det kan även leda till att det 
slarvas med dokumentationen, t.ex. att dåliga beskrivningar görs, som medför att dokumenten 
är otydliga. Vi har även sett prov på att lappar trillar ner från whiteboarden, vilket kan leda till 
tidsödande jagande av punkter. När dokumentanvändningen tar upp för mycket tid eller känns 
omfattande, kan det påverka deltagarnas motivation negativt och därmed gruppdynamiken. 
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Figur 17: Styrkegraf för gruppdynamik 

 
Med denna graf visar vi vilka faktorer som leder till en stark teamkänsla där förtroendet i 
gruppen är den grundläggande faktorn, vilket är en del av motivationen i gruppen. Det leder 
till att de litar på varandra så att de vågar visa osäkerhet och kunskapsbrist samt att olika 
deltagare vågar sätta ner foten när det behövs. I och med det vet de vem som kan vad, kan de 
lösa problem tillsammans genom deras s.k. ”kompissamarbete” där de hjälper varandra. En 
bra stämning i gruppen är även viktigt för teamkänslan, där vi har sett att deltagare skämtar 
om något jobbigt diskuteras, vilket är stämningshöjande. De här faktorerna är konsekvenser 
av den personliga kommunikationen, eftersom det är genom att teamet träffas som de kan 
upprätthålla dem. 
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Figur 18: Problemgraf för gruppdynamik 

 
I den här grafen visar vi vad som påverkar teamkänslan negativt och därmed även 
gruppdynamiken. Mycket handlar om deltagarna och hur de är, med omotiverade, negativa 
deltagare eller deltagare med samarbetssvårigheter blir det en dålig stämning i gruppen som 
leder till svag teamkänsla. Olika personligheter i gruppen är bra för samarbetet i gruppen 
(Gruppdynamik 2009) men däremot har vi sett att det kan bli problem om det är för starka 
personer som tar överhanden och gör att försiktiga personer hamnar i bakgrunden. Problem 
uppstår även om gruppen är för stor och kan leda till uppdelningar i gruppen, som även leder 
till en svag teamkänsla.  



 

 

57 

Agila metoder kräver hög personlig kommunikation, hur väl fungerar det i praktiken 
under utvecklingsprocessen? 

Under våra observationer såg vi prov på hög personlig kommunikation och vi anser att det är 
en grundläggande orsak till att det agila konceptet fungerar bra i praktiken. Den personliga 
kommunikationen upprätthålls via de olika mötena samt att teamet sitter ihop när de arbetar, 
vilket påverkar hela teamets samarbete, motivation, behov av dokumentation och därmed 
stärks teamkänslan i gruppen. Samtidigt underlättar det även utvecklingsarbetet eftersom 
problem uppkommer tidigare, ger alla möjlighet att följa och kontrollera arbetets fortlöpande 
samt ger möjlighet till snabba prioriteringar. En annan vital sak är att sändaren enkelt kan se 
om budskapet når fram på rätt sätt eller inte, då mottagarens gester och uttryck visar hur 
han/hon mottar budskapet. 
 
De problem vi kan se med personlig kommunikation är när den blir för hög, som det t.ex. kan 
bli om Scrum-teamet är för stort och samtliga ska få samma chans att göra sig hörda eller om 
kunskapen om Scrum är otillräcklig. Detta leder till att mötena blir onödigt långa och att 
risken är stor att irrelevanta saker diskuteras. Ytterligare problem vi har identifierat är när 
teammedlemmarna ställer spontana frågor som stör i arbetet som personen arbetar med just 
då. Ett annat problem är när den personliga kommunikationen saknas, som fallet är vid vårt 
fallföretags offshore-verksamhet. Missförstånd uppstår då på grund av att de inte kan ställa 
direkta frågor eller visa att de inte förstår.  
 
 
Agila metoder kräver hög motivation av alla medverkande, hur väl fungerar det i 
praktiken under utvecklingsprocessen? 

Enligt det agila konceptet ska motivationen upprätthållas genom att lita på att teamet får 
arbetet gjort och ge dem det stöd och den arbetsmiljö de kräver för att utföra ett bra arbete. Vi 
anser att detta fungerar bra i praktiken, då den ScrumMaster vi har observerat ser detta som en 
viktig del i hennes arbete och ser därför till att eliminera samtliga störmoment som teamet 
uttrycker som problem. Det agila arbetssättet i sig anser vi ger upphov till inre motivation, då 
det innebär eget ansvar, självständigt arbete och att alla får möjlighet att vara med och 
bestämma. Vi ställer oss dock frågande till om detta räcker som motivation, eller om teamet 
även bör motiveras verbalt och därmed få yttre motivation, då det finns all möjlighet att göra 
det i och med den höga personliga kommunikationen. Vi har även sett exempel på att vissa 
deltagare är omotiverade till att arbeta enligt Scrum, vilket visar att det är viktigt att samtliga 
deltagare förstår sig på fördelarna med metoden och ger den en riktig chans, för att 
upprätthålla den höga motivationen. 
 
 
Agila metoder innebär minimal dokumentation under utvecklingsprocessen, hur 
påverkar det utvecklingsarbetet i praktiken? 

Under våra observationer var ett av de tydligaste momenten dokumentanvändning, vilket 
visar att dokumentation är viktigt även om den ska vara minimal. Det läggs dock ingen 
onödig tid på att dokumentera irrelevanta saker, utan fokus läggs på att dokumentera det som 
är vitalt för teammedlemmarna, projektets fortlöpande och har som syfte att underlätta arbetet. 
Vi anser att den minimala dokumentationen fungerar bra i praktiken, det handlar mestadels 
om att peka på lappar, flytta lappar eller se vad som har dokumenterats och kommenterats i 
Jiran, där all dokumentation samlas för att alla ska ha tillgång till det. När endast det 
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viktigaste ska dokumenteras, är det grundläggande att dokumenten är tydliga och att andra 
personer än den som har skrivit det kan förstå det. Vi har här sett problem i praktiken, då vissa 
beskrivningar har gjorts som varit oförståeliga för de resterande i gruppen, vilket hämmar 
arbetet. 
 
 
Finns det övriga faktorer som kan ses som styrkor eller problem med agila metoder? 

Vi har identifierat två övriga faktorer som innebär styrkor och problem med agila metoder, 
vilka är gruppdynamik och rollerna i gruppen. Eftersom rollerna i gruppen är något vi 
beskriver i teorin i kapitel tre, går vi inte in på det här, men däremot är gruppdynamik ett nytt 
begrepp som vi beskriver i kapitel 6.2.1. När det gäller rollerna i gruppen, har vi observerat att 
det kan vara ett problem om de inte definieras tydligt, då det kan leda till att deltagarna inte 
vet vem som ska göra vad och ibland tvingas ta tag i någon annans uppgifter. Detta kan i sin 
tur leda till irritation i gruppen, då de tvingas göra andras arbetsuppgifter. Grundorsaken till 
att rollerna är vagt definierade har vi identifierat som otillräcklig kunskap om Scrum och det 
agila konceptet, då det medför att deltagarna är osäkra på hur rollfördelningen ska göras detta 
visar vikten av att förstå metodiken, som vi har nämnt tidigare.  
 
Gruppdynamiken kan ses som både en styrka och ett problem, då en svag gruppdynamik 
hämmar arbetet i gruppen, medan en stark gruppdynamik underlättar arbetet. Vi ser en stark 
teamkänsla som vitalt för gruppdynamiken, eftersom det innebär att gruppen trivs ihop, 
samarbetar bra och därigenom får en stark gruppdynamik. Vi har identifierat ett förtroende i 
gruppen på vårt fallföretag, då deltagarna har visat att de litar på varandra, vågar visa 
osäkerhet och har viljan att hjälpa varandra. Något annat som påverkar teamkänslan är 
storleken på gruppen och deltagarnas personligheter. Scrum-teamet vi har observerat är sex 
stycken, vilket är en lagom storlek för att bibehålla en bra teamkänsla och teamets 
personligheter verkar passa ihop, trots att vissa t.ex. är mer försiktiga än de andra. En 
ytterligare del i gruppdynamiken är de tre begrepp vi har riktat in vår studie mot, som behöver 
fungera väl ihop för att gruppdynamiken ska vara stark. När den höga personliga 
kommunikationen, höga motivationen och minimala dokumentationen används på rätt sätt 
och underlättar arbetet, verkar de ihop för en stark gruppdynamik.  
 
 
På vilket sätt kan utvecklingsarbetet förbättras med agila metoder?  

I vår undersökning kunde vi se att utvecklingsarbetet kan fungera väldigt bra med hjälp av 
agila metoder. Detta såg vi t.ex. genom att problem, missförstånd och andra störmoment kan 
elimineras tidigt i processen innan de förvärras, eftersom det i agila metoder är viktigt att 
samarbeta genom hög personlig kommunikation. Teamet träffas t.ex. dagligen på Daily 
Scrum, där samtliga i teamet rapporterar vad de arbetar med just nu och vad som fungerar bra 
och mindre bra i arbetet. Vi har observerat att det även är väldigt positivt för samarbetet och 
teamkänslan att använda sig av hög personlig kommunikation, bland annat eftersom det 
innebär att teamet träffas och därmed lär känna varandra. Ytterligare förbättringar agila 
metoder ger upphov till är att det arbete som utförs ska vara relevant för projektets fortgående, 
som att endast relevant information ska dokumenteras och prioriteringar ska göras 
kontinuerligt för att alla ska arbeta med det som är viktigast just nu. Andra delar vi anser är 
positiva för utvecklingsarbetet är gruppstorleken på maximalt nio personer som förespråkas 
och att deltagarna får arbeta självständigt, vilket är motivationshöjande. 
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Hur väl fungerar agila metoder i praktiken? 

Efter vår undersökning, har vi identifierat både styrkor och problem med ett agilt 
systemutvecklingsarbete i praktiken. Något vi har insett i studien är att det är av stor vikt att 
de deltagande förstår det agila konceptet och den metodik som metoder, såsom Scrum, 
innebär. För att få den här typen av metoder att fungera väl i praktiken krävs det att samtliga 
medverkande ger det en riktig chans och för att kunna göra det behöver de förstå vad metoden 
innebär. De delar vi har upptäckt som negativa och som inte fungerar så bra som de borde, 
handlar inte om de agila principerna, tvärtom är det när de inte arbetar enligt vad metoden 
förespråkar som problem uppstår. Ett exempel är att utvecklingsarbetet stöter på problem och 
missförstånd när parterna inte kan kommunicera via personlig kommunikation, vilket är fallet 
vid offshore-verksamhet. Ytterligare ett exempel är att vår observationsgrupp stötte på 
problem och uppdelningar i gruppen när de inte samarbetade tillräckligt. Den personliga 
kommunikationen och det dagliga samarbetet lyfts fram som viktiga i de agila principerna och 
vi kan här se exempel på att det stämmer, eftersom problem uppstår när de här delarna inte 
fungerar. I och med detta ser vi även vikten av att ha en stark gruppdynamik, då det är 
väsentligt för att samarbetet i gruppen ska fungera. 
 
Det agila konceptets principer tynger, som vi tidigare har nämnt, vikten av personlig 
kommunikation, motiverad personal och enkelhet i form av att endast göra det som krävs, 
varken mer eller mindre, vilket vi anser är ett vinnande koncept. Det som görs i arbetet ska 
ämna till att föra projektet framåt och syfta till att ge kunden vad denne vill ha. Utifrån vår 
undersökning och vårt fallföretag, anser vi därför att agila metoder fungerar väldigt bra i 
praktiken och underlättar arbetet i ett systemutvecklingsprojekt.   
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6.2 Studiens övergripande kunskapsbidrag 

För att visuellt förtydliga vårt resultat och den kunskap vi har genererat i och med denna 
studie, har vi valt att skapa en modell. Med modellen vill vi visa att de begrepp vi har 
identifierat och analyserat måste samspela för att upprätthålla ett bra utvecklingsarbete med 
agila metoder. När vi säger att begreppen ska samspela menar vi exempelvis att genom att ha 
en hög personlig kommunikation, där mycket bestäms genom diskussioner, innebär det att 
endast minimal dokumentation behövs. Detta i sin tur upprätthåller motivationen eftersom 
deltagarna inte behöver dokumentera mer än nödvändigt och det skapar en bra stämning i 
gruppen, vilket frambringar en stark gruppdynamik. Vi menar även att det är viktigt att varje 
begrepp enskilt samspelar med gruppdynamiken. Om det sker en hög personlig 
kommunikation lär teamet känna varandra väl och missförstånd kan elimineras, vilket 
förbättrar teamkänslan och det i sin tur gruppdynamiken. Om hög motivation upprätthålls i 
teamet genom att störmoment elimineras, underlättar det deras dagliga arbete och det skapas 
en god stämning i teamet, vilket stärker gruppdynamiken.  Om deltagarna endast behöver 
dokumentera det väsentliga skapas en god stämning i teamet, eftersom de inte behöver lägga 
tid på onödiga arbetsuppgifter och det skapar i sin tur hög gruppdynamik.  
 
Vi har valt att förtydliga att det uppstår stark gruppdynamik med upphöjda cirklar i modellen 
och med pilarna vill vi visa hur begreppen kan dra ifrån varandra om de inte samspelar, vilket 
påverkar gruppdynamiken negativt.  
 

 

Figur 19: Modell för vårt kunskapsbidrag 

 
 

     HÖG PERSONLIG 

    KOMMUNIKATION  

           HÖG  
    MOTIVATION 

          MINIMAL  
   DOKUMENTATION 

           STARK 
    GRUPPDYNAMIK 



 

 

61 

Modell över vårt kunskapsbidrag - Variant 1 
För att ytterligare belysa vårt resultat, har vi valt att vända och vrida på vår modell i två 
varianter, för att visa på hur det skulle bli om de tre begreppen inte samspelar och istället drar 
ifrån varandra. Om vi vänder på modellen helt och hållet, d.v.s. att alla begreppen drar ifrån 
varandra lika mycket, samspelar de inte, vilket leder till svag gruppdynamik. Om det inte förs 
några diskussioner i teamet krävs det att allt dokumenteras för att alla ska veta vad som ska 
göras, detta är tidsödande och många kan känna att det är onödigt. Att göra arbetsuppgifter 
som känns onödiga och tar lång tid är inte motiverande, vilket skapar låg motivation bland 
deltagarna. Vi ser att detta leder till en svag gruppdynamik eftersom gruppens låga motivation 
påverkar teamkänslan och därmed dynamiken i gruppen negativt. 
 

Även i denna modell menar vi att varje begrepp påverkar gruppdynamiken var och ett för sig. 
Om teamet inte ses och kommunicerar via personlig kommunikation, som exempelvis vid 
offshore-verksamhet, får de ingen teamkänsla vilket påverkar gruppdynamiken negativt. Om 
deltagarna har otillräcklig kunskap om Scrum’s metodik vet de inte vad som krävs av dem, 
vilket kan leda till vaga rollbeskrivningar som gör att någon i teamet får göra någon annans 
arbetsuppgifter. Detta kan påverka motivationen och skapa dålig stämning i teamet, vilket i 
sin tur leder till en svag gruppdynamik. Likaväl om dokumentationen är omfattande genom att 
deltagarna tvingas skriva mer dokumentation än vad som krävs, vilket tar tid från 
utvecklingsarbetet, skapar det irritation och en dålig stämning i teamet, vilket även detta 
påverkar gruppdynamiken negativt.  
 
Vi har valt att göra cirklarna platta i denna modell, eftersom vi vill förtydliga att 
gruppdynamiken är svag när de olika begreppen inte samspelar. Vi ser även att pilarna är 
utdragna i denna modell eftersom begreppen har dragit ifrån varandra då de inte samspelar.  
 

 
 

Figur 20: Variant 1 av vår modell över vårt kunskapsbidrag 
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Modell över vårt kunskapsbidrag - Variant 2 
Om det istället sker för hög personlig kommunikation gentemot hög personlig 
kommunikation, menar vi att det påverkar gruppdynamiken negativt och den blir då svag. Om 
den personliga kommunikationen är för hög, samspelar den inte med gruppdynamiken för att 
stärka den, vilket skapar en svag gruppdynamik. Med för hög personlig kommunikation 
menar vi exempelvis att möten kan bli långa och ineffektiva i och med för mycket 
kommunikation, vilket hämmar utvecklingsarbetet. Detta kan ske om teamet är för stort eller 
om de inte förstår Scrum’s metodik, dvs. hur man arbetar efter Scrum och de är därför osäkra 
med vad som bör tas upp på mötena. Om mötena innehåller onödiga diskussioner eller tar 
lång tid på grund av att många deltagare ska prata, kan det uppstå irritation i teamet, vilket 
påverkar motivationen negativt. Det leder i sin tur till sämre teamkänsla och därigenom svag 
gruppdynamik. Att minimal dokumentation bibehålls anser vi inte som tillräckligt för att 
stärka gruppdynamiken, eftersom den irritation och låga motivation som kan uppstå i och med 
för hög personlig kommunikation påverkar mer. Med detta ser vi att de tre begreppen enskilt 
samspelar med gruppdynamiken, eftersom två av dem påverkar den negativt genom att 
försvaga den och en positivt. 
 
I denna modell är cirklarna för hög personlig kommunikation, låg motivation och svag 
gruppdynamik platta för att visa att gruppdynamiken är svag och begreppen inte används på 
rätt sätt. Minimal dokumentation är däremot upphöjd, eftersom detta begrepp används på rätt 
sätt, i och med att endast det nödvändiga dokumenteras. Vi ser även på pilarna att för hög 
personlig kommunikation och låg motivation är utdragna, medan minimal dokumentation inte 
är det, eftersom det samspelar med gruppdynamiken, medan de övriga inte gör det. 
 
 

 
 

Figur 21: Variant 2 av vår modell över vårt kunskapsbidrag 
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sett att det är viktigt att de fungerar väl ihop för att den här typen av metoder ska fungera bra. 
För att det ska fungera att arbeta med minimal dokumentation behövs hög personlig 
kommunikation och genom det kan hög motivation skapas. Vi ser därför att det är endast när 
samtliga tre begrepp samspelar som gruppdynamiken blir stark, eftersom den påverkas av hur 
teamet och arbetet fungerar, vilket bestäms av hur väl de lyckas att arbeta utefter 
kärnbegreppen. Anledningen till att det är så viktigt med en stark gruppdynamik i 
systemutveckling är att det krävs att samarbetet fungerar bra för att systemet som skapas 
stämmer överens med kundens önskemål och krav. Det är ofta många personer inblandade i 
ett systemutvecklingsprojekt och en svag gruppdynamik kan få förödande konsekvenser för 
både utvecklingsarbetet och slutresultatet, därför anser vi att vår modell är relevant inom 
systemutveckling. 
 

6.2.1 Gruppdynamik  

Gruppdynamik förklarar vi med samspelet mellan människor i en grupp. Det är hur 
förutsättningarna i en grupp fungerar tillsammans i sitt arbete, mellan ledare och 
gruppmedlemmar (Nilsson 2005, s. 10). Dynamiken i gruppen blir tydligare desto mer 
olikheter det finns i gruppen. Hur väl de olika personligheterna lyckas samspela är grunden 
till hur väl samarbetet i gruppen tenderar att bli (Gruppdynamik 2009). En grupp som vill 
skapa stark dynamik bör inte bestå av mer än fyra till åtta medlemmar, då en grupp i denna 
storlek gör att varje individ blir en del av gruppen och är något de format själva (Nilsson 
2005, s. 38).  
 
För att ha en god gruppdynamik är det viktigt att gruppen ska vara överens och ha förståelse 
för målen, vilka ansvarsdelar de olika rollerna har, hur relationer fungerar och hur 
arbetsprocesserna ska vara (Karlöf, Söderberg 1989, s.215). Ett annat viktigt begrepp för 
dynamiken i gruppen, är teamkänsla. För att gruppen ska fungera väl ihop är det viktigt att 
alla ska känner sig som en del av en helhet. En vi-känsla ska infinna sig i gruppen i form av 
teamkänsla för att gruppdynamiken ska vara hög. För att skapa en bra teamkänsla är det även 
viktigt att det finns en rotation av arbetsuppgifterna i gruppen. Om det inte finns, kan de 
starkare personligheterna tar överhand och tar alla tillfredställande arbetsuppgifterna vilket 
gör att hela gruppdynamiken går förlorad (Karlöf, Söderberg 1989, s.221). 
 
Hur en god gruppdynamik skapas kan förklaras med hjälp av FIRO-modellen. Modellen 
innebär att ett team utvecklas genom fyra olika faser, vilka är tillhörande-, rollsöknings- och 
samhörighetsfasen. Första gången teamet träffas, vilket oftast är i samband med att projektet 
startar och arbetsuppgifter delas ut, befinner sig gruppen i tillhörandefasen. Denna fas innebär 
att projektmedlemmarna behöver trygghet och tydlighet, vilket de får från projektledaren 
genom struktur på arbetssättet och detaljstyrning. Fasen karakteriseras även av att 
gruppmedlemmarna är artiga mot varandra och de ställer frågor som ”är jag accepterad?” och 
”passar jag in i gruppen?” (Tonnquist 2007 s. 90). Det är även i denna fas som 
gruppmedlemmarna bestämmer sig om de ska vara kvar i gruppen, eller om de ska lämna den. 
Väljer de att vara kvar, kämpar de sig in i gruppen och tar en plats. När detta har skett går de 
vidare in i nästa fas, rollsökningsfasen, vilken innebär att gruppmedlemmarna får en roll i 
gruppen. Denna fas karakteriseras av konflikter, detta genom att olika personer kämpar om 
samma roll i gruppen och de vill vara med att bestämma om hur projektet ska fortlöpa, vilket 
leder till att projektledarens roll ifrågasätts av teamet. Gruppmedlemmarna kommer även i 
denna fast ställa sig olika frågor, så som ”inser, uppskattar och respekterar man min 
kompetens?” och ”respekterar jag de andras kompetens?” (Tonnquist 2007 s. 90). När alla 
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konflikter är lösta, går gruppen in i nästkommande fas, samhörighetsfasen. Denna fas innebär 
att gruppmedlemmarna är trygga med sig själva och varandra, vilket medför att de både visar 
sina starka och svaga sidor. Fasen karakteriseras av att gruppen får ansvar att genomföra dess 
uppgifter, projektledarens roll är här endast att leda gruppen och att delegera ut de uppgifter 
som ska genomföras (Tonnquist 2007 s. 91). För att skapa en stark gruppdynamik är det 
viktigt att gruppen är i samhörighetsfasen, så att de bl.a. är ett självgående team. 
 
Modellen innebär dock inte att gruppen går från ena fasen till den andra och tillslut hamnar i 
samhörighetsfasen. Gruppen kan backa i processen och gå från samhörighetsfasen tillbaka till 
rollsökningsfasen om det uppstår problem under projektets gång eller om det tillkommer nya 
gruppmedlemmar. I modellen finns även viloperioder mellan varje period. Dessa perioder 
innebär att gruppen kan stanna upp och vila ut när ex konflikter har lösts, dock måste 
projektledaren se upp att gruppen inte fastnar i dessa perioder (Tonnquist 2007 s. 91).  
 
 
 
 

 
Figur 22: FIRO-modellen (Tonnquist 2007 s. 89) 
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7. Utvärdering och fortsatt forskning 

Syfte: I det här kapitlet ämnar vi redovisa hur vi utvärderar vår genomförda studie genom 
våra valda utvärderingskriterier och hur vi anser att vi har använt de metoder vi avsett att 
använda enligt kapitel 2. Vi ger även exempel på idéer till fortsatt forskning. 

7.1 Kvalitet i studien 

Syftet med det här avsnittet är att visa hur vi har arbetat under studien för att säkerställa att vi 
har genomfört den på ett strukturerat sätt och därmed säkerställt kvaliteten i studien. 
 

7.1.1 Utvärdering av studien 

I 2.6 Utvärderingsmetod nämnde vi vilka utvärderingsmetoder vi valde att använda oss av i 
studien för att säkerställa kvalitén i studie och resultat. Dessa var validitet, reliabilitet, 
pålitlighet, giltighet, kongruens, generaliserbarhet, relevans, kumulativitet, 
kommunicerbarhet, originalitet. Nedan kommer vi att värdera dessa elva metoder i en tabell, i 
syfte att utvärdera hur vi har uppfyllt dem.  
 
 
Validitet 

• Vi upptäckte, tolkade och förstod 
innebörden med företeelser vi 
upptäckte 

• Vi validerade resultaten genom hela 
forskningsprocessen och genom rikt 
underlag. 

Reliabilitet 

• Vi såg varje situation som unik och var 
öppna för nya synvinklar trots 
varierande svar. 

Giltighet 
• Vi tog fram vad agila metoder och 

Scrum innebär enligt teorin.  

Pålitlighet 
• Vi beskrev hur vår forskningsprocess 

via grundad teori gick till, genom 
beskrivning med text och figur 

Kumulativitet 
• Vi kopplade vår egen studie till teorin 

och stärkte därmed kvalitén i studien 

Giltighet 
• Empirin var underlag för vår analys som 

var underlag för vårt resultat 
Relevans  

• Vi undersökte en metod som ska 
fungera som stöd vid systemutveckling 

• Metodanvändningen ska även leda till 
en mer effektiv arbetsprocess som i 
slutändan skapar effektivisering av 
verksamhet och informationssystem 

• När IT utvecklas görs det i en grupp 
och för att den gruppen ska kunna 
arbeta bra och utveckla IT på ett bra 
sätt, behöver de bra gruppdynamik 

Kumulativitet 
• Vi bygger vidare på Stefan Cronholms 

artikel ”Using agile methods? – 
expexted effects” (2008) om att agila 
metoder ska ifrågasättas på samma sätt 
som traditionella metoder och har 
frambringat ny kunskap om hur Scrum 
fungerar i praktiken. 

Generaliserbarhet 
• Eftersom vi endast har genomfört vår 

studie på ett företag och endast studerat 

Kongruens 
• Våra forskningsfrågor hänger samman 

med dess syfte, förväntat resultat och 
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en typ av agil metod kan vi inte helt 
generalisera vårt resultat 

• Resultatet kan däremot användas för att 
få en uppfattning om hur agila metoder 
fungerar i praktiken 

• Vårt resultat kan användas i andra fall 
än vår studie då vårt fallföretag har 
tillämpat Scrum på ett grundligt sätt. 

kunskapskaraktärisering.  
• Teorin var relevant för det förväntade 

resultatet och empirin är de resultat vi 
kom fram till genom våra observationer 
och var grundstenen till vår analys och 
därigenom även slutsatser och resultat, 
vilka är svar på våra forskningsfrågor. 

• Metodutvärderingen baserar sig på 
kunskapskaraktäriseringen.  

Originalitet 
• Genom att vi undersökte hur agila 

metoder fungerar i praktiken bidrar vi 
till nyfunnen kunskap inom ämnet 

Kommunicerbarhet 
• Vår uppsats är skriven på ett 

strukturerat sätt 

Kommunicerbarhet 
• Uppsatsen kopplas mot informatik 
• Användning av bilder, modeller, 

tabeller för förtydligande av resultat  

 

Tabell 5: Utvärdering av studien 

7.1.2 Metodutvärdering 

Syftet med det här avsnittet är att utvärdera hur vi har använt oss av de metoder vi ämnade 
använda enligt vårt metodkapitel (kap. 2). Vi har under studien arbetat med tolkning av texter 
i form av det transkriberade materialet från observationerna och intervjun, vilket är enligt det 
hermeneutiska förhållningssättet. Vi har arbetat abduktivt, genom att forma en teori utifrån 
våra observationer, testade sedan den teorin i praktiken genom intervjun och förfinade och 
skapade sedan vår slutgiltiga teori.  
 
Eftersom vi har använt oss av observationer som datainsamlingsmetod, har vi under studien 
haft i åtanke att de mötena vi har observerat eventuellt inte har genomförts så naturligt som de 
gör när vi inte medverkar. Trots att vi gick in som icke-deltagande observatörer och endast 
använde oss av ljudinspelning, för att störa gruppen så lite som möjligt, var det svårt att ta en 
passiv roll. ScrumMastern flikade vid enstaka tillfällen in något till oss under mötena, vilket 
medförde att gruppen påmindes om vår närvaro. Vi var under den första observationen ett 
märkbart störmoment, då alla var väldigt tysta, försiktiga och tittade på oss flera gånger. Dock 
märkte vi redan under andra observationen att de inte reagerade lika starkt på att vi 
medverkade, eftersom stämningen var mer lättsam och deltagarna verkade mer naturliga i sitt 
sätt. Däremot märkte vi under kickoffen, vilken vi medverkade på efter att vi observerat tre 
Daily Scrum, att de fortfarande var väldigt medvetna om vår närvaro. ScrumMastern nämnde 
då att de skulle se till att genomföra mötet på ett riktigt sätt, eftersom vi var där. Frågan är då 
hur mycket de anstränger sig när vi är där för att se till att göra det ordentligt när vi observerar 
dem. Vi anser dock att vi medverkade under så lång tid, eftersom kickoffen varade i ungefär 
två timmar, och menar då att vi därmed blev en naturlig del i mötesmiljön. Oavsett om 
situationen har varit mer eller mindre naturlig för Scrum-teamet kan vi se prov på 
irritationsmoment och kommunikation, då detta är moment som ändå har framkommit i de 
Daily Scrum och kickoffen vi har observerat. En av oss i gruppen hade även som uppgift att 
fokusera på gester, stämning och allmänt vara öppen för andra fenomenen vi observerade, 
vilket medförde att hon observerade teamet mer under observationerna, för att se hur de 
verkade hantera situationen. Utifrån hennes dagboksanteckningar såg vi hur deltagarna blev 
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mer bekväma i situationen och vi var inte märkbara störmoment i samma omfattning som 
tidigare. 
 
Eftersom vi genomförde studien som kvalitativa forskare, såg vi till att få tillgång till så 
mycket som möjligt och desto närmare fenomenet vi kunde komma, desto bättre 
analysunderlag fick vi. När vi hade genomfört den första observationen av Daily Scrum, 
märkte vi att det antagligen inte skulle räcka att observera denna typ av möte. Vår respondent 
gav oss då möjlighet att även genomföra en observation under deras kickoff inför deras andra 
sprint och då såg vi vår chans att få mer relevant och viktig datainsamling. Det var viktigt i 
vår undersökning att studera fenomenet i dess naturliga miljö för att skapa en trovärdig teori 
om hur agila metoder fungerar i praktiken. Inom kvalitativ analys föredras det att forskaren 
går tillbaka och analyserar datamaterialet efter viss distans, vilket vi gjorde efter två veckor, 
för att se huruvida vi då hade nya synvinklar på fenomenet.  
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7.1.3 Hur vi har använt GT i vår studie 

I det här avsnittet går vi igenom hur vi har gått tillväga med vår analys genom grundad teori 
och visar en modell över arbetet för att förtydliga. 
 
I den öppna och axiala kodningen hittade vi bland annat följande koncept: 
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Selektiv kodning – vi valde ut 4 kärnkoncept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förtydligande: 
E = Egenskaper 
D = Dimension 

 

Figur 23: Modell över hur vi har använt GT i vår studie 
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Vår arbetsprocess 

Vid genomförandet av vår första observation gick vi in som öppna deltagare, då vi endast 
hade definierat övergripande kategorier i våra observationsscheman. När observationen var 
klar, började en av oss att transkribera det insamlande datamaterialet, vilket var i form av 
ljudinspelning. När transkriberingen var klar, läste alla i gruppen igenom datamaterialet för att 
få en helhetsbild av innehållet och därefter började var och en att skriva memon, där vi var 
öppna och frågande gentemot datamaterialets innehåll och skrev upp viktiga begrepp och 
koncept. När alla i gruppen var klara med sina enskilda memon, satte vi oss och diskuterade, 
funderade och analyserade vad vi hade skrivit i våra memon för att se vilka koncept vi hade 
hittat. Eftersom vi är tre stycken anser vi att det var till fördel att diskutera mycket, för att 
brainstorma kring alternativa betydelser, koncept och möjliga kategorier. I detta stadium 
arbetade vi till viss del med axial kodning, då vi grupperade ihop vissa koncept med varandra. 
Därefter valde vi ut de återkommande begreppen och riktade på det viset in vad vi skulle 
observera under den andra observationen och uppdaterade vårt observationsschema. Vi 
fortsatte sedan att arbeta på samma sätt mellan varje observation och fördjupade oss gentemot 
de koncept vi identifierade. Under observationerna identifierade vi ett nytt koncept vi inte har 
kunna utläsa i teorin och som vi inte heller identifierat som ett kärnbegrepp innan studien, 
vilket var gruppdynamik. När vi hade identifierat det såg vi till att skaffa oss kunskap inom 
det området, för att kunna gå vidare med det konceptet.  
 
Innan vi genomförde vår intervju, som genomfördes för att validera vårt resultat från 
observationerna, riktade vi in vår studie mot de begrepp vi hade identifierat och diskuterade 
även relationerna dem emellan mer detaljerat. Det betyder att vi lämnade den öppna 
kodningen, vilket medförde att analysen av intervjun endast skedde i form av axial och 
selektiv kodning. I analysen försökte vi hitta vårt kärnkoncept som de andra koncepten kunde 
kopplas till, vilket tillslut blev gruppdynamik, då den är beroende av hur de övriga fungerar 
ihop. 
 

7.2 Idéer för fortsatt forskning 

Under vår intervju kom det upp att offshore-verksamhet skapar problem för den personliga 
kommunikationen, dock var detta något vi inte hade möjlighet att undersöka djupare och 
fortsatt forskning kan därför vara att se hur offshore-verksamhet påverkar utvecklingsarbetet. 
Fortsatt forskning kan även vara att studera jämförelsen mellan hög personlig kommunikation 
och avsaknaden av personlig kommunikation, för att se hur det påverkar samarbetet i gruppen 
och därigenom utvecklingsarbetet.  
 
Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning kan vara att anta kundens perspektiv i ett agilt 
utvecklingsarbete. Utgångspunkt i studien skulle kunna vara att hitta en respondent som både 
har anlitat leverantörer som har använt sig av vattenfallsmetoder och agila metoder. En möjlig 
studie att då att jämföra hur kunden anser att samarbetet fungerar med de olika leverantörerna. 
Eftersom kontinuerliga delleveranser av fungerande programvara och välkomnande av 
förändringar för att uppnå kundnöjdhet är vitala delar inom agila metoder skulle en potentiell 
studie vara att undersöka hur väl kunden anser att det fungerar. 
 
Eftersom vi har valt att göra en modell, kan en idé till fortsatt forskning vara att göra fler 
varianter eller vidareutveckla den. Vi har i vår undersökning fokuserat mestadels på de tre 
begreppen, men det finns andra viktiga begrepp som kan undersökas, såsom ständig 
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anpassning till förändring och delleveranserna. De här begreppen kan ha stor inverkan på de 
övriga och en vidareutvecklad modell kan därför vara väsentlig för på ett bra sätt beskriva hur 
väl agila metoder fungerar i praktiken. Anpassning till förändring är inget vi har studerat i vår 
undersökning, men däremot kan det vara intressant att studera hur det påverkar motivationen 
och därmed gruppdynamiken. 
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Bilagor 

I den här bilagan finns den dagbok vi har skrivit under observationerna och intervjun, samt 
intervjufrågorna och exempel på datamaterial. 
 

Bilaga 1 - Dagbok 

Nedan följer vår dagbok som vi skrev under våra observationer. 

Logica Observation 1 – Daily Scrum 15/4/09 
Denna observation skiljde sig markant utifrån den förstudie vi gjorde på Innovation Lab, då 
detta var en renare form av Daily Scrum utifrån vad det står i teorin att det ska vara. Alla stod 
upp och mötet handlade om de tre frågorna som teorin säger att Daily Scrum ska innehålla, 
d.v.s.: vad ska du göra idag, vad har du gjort sedan sist och vilka problem tror du kan uppstå, 
ett riktigt stand-up meeting. ScrumMaster (SM) startade mötet och tre av de fyra personerna i 
Scrum-teamet tittar på henne. Person 1 står och ser mer drömmande ut, som om han inte 
riktigt lyssnar på vad hon säger, fören det är hans tur att tala. När han sedan ska tala, pratar 
han lite om vissa problem som kan uppstå och SM ger inga direkta direktiv på hur han ska 
göra, utan ställer mer en öppen fråga om, hur han ska lösa det. Här känns det som om SM ger 
väldigt öppna tyglar och litar på att teammedlemmen vet hur han bäst ska lösa problemet.  
 
Scrum-teamet går efter en, som det känns, bestämd ordning om vem i gruppen som ska tala 
härnäst och det känns som om det är i ordning efter hur de sitter i rummet, eftersom alla står 
upp framför sin arbetsplats. När alla pratar så säger SM mest okej till allt de säger och inflikar 
inte med någon feedback över huvudtaget. Under mötets gång lyssnar och tittar alla i Scrum-
teamet på den som pratar, någon gång då och då flyter någons blick bort och de ser ut att 
tänka på annat. När alla pratat och svarat på de tre frågorna, säger SM okej och alla sätter sig 
sedan ner och arbetar. Mötet är avslutat.  
 
Det var intressant att se att mötet skedde vid deras arbetsplats och att de mer eller mindre bara 
reste sig upp från stolen för att ha mötet. Alla på Logica sitter tillsammans i sitt Scrum-team 
på arbetsplatsen, vilket är intressant att se och det känns som att det är till stor fördel, då de 
löpande kan ha ett nära samarbete. På grund av att de arbetar tätt ihop, känns det som om att 
Daily Scrum kan innehålla just den formen av kommunikation som ska ske under sådana 
möten, om man går enligt teorin, då de sedan under dagen kan ha diskussioner om annat som 
kan uppstå i arbetet och som kan behövas diskuteras.  
 
Det kändes verkligen som om vi kom in och var ett störningsmoment under deras möte. Alla 
verkade obekväma och tittade många gånger på oss under mötets gång. Mycket berodde nog 
även på SM, som inflikade saker till oss under mötets gång, vilket gjorde att de andra i 
gruppen blev påminda om att vi var där. Vi var även alla tre i gruppen med under 
observationen, vilket antagligen gjorde att det störde ännu mer än det gjort om vi varit en eller 
två personer. De själva var endast fem personer på mötet, vilket därför gjorde att vi var nästan 
lika många som dem.  
 
SM gav ingen positiv feedback på mötet över huvudtaget, det ända hon sa var okej och 
lyssnade på teamet, vilket gjorde att det var intressant att se avsaknaden av motivation. När 
mötet var över, var det även här bara ett okej som visade på att mötet var slut, ingenting 
visade på att hon försökte motivera sitt team för dagens arbete. Person 2 hade gjort klart en 
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del i projektet och därför flyttade de fram en lapp till testningsdelen på tavlan, vilket var ett 
framsteg, men detta uppmärksammades inte av SM, mer än att hon okejade det och sa att de 
flyttar fram lappen. Det borde uppmärksammats på något sätt.  
 
På tavlan i rummet där de sitter, står det uppradat tydligt vad som ska göras och det framgår 
tydligt i vilket steg alla arbetsuppgifter är. De har även en kalender för hela sprinten, så de har 
en tydlig överblick på vad som ska göras. SM dokumenterade dock ingenting under mötet, 
ingen annan heller. Inte heller omprioriterades något. De är nu inne i slutskedet av en sprint, 
vilket kan göra att det inte finns så mycket att omprioritera eller att diskutera. 
Dokumentationen kanske de anser är tillräcklig i och med lapparna och allt som står på tavlan, 
så att inget mera behövs. 
 
Jag fick intrycket att alla i Scrum-teamet vet vad de gör och att de litar på varandra. De 
kanske inte alla förstår vad de andra i teamet gör, men har kunskap om sitt eget område. De 
verkar bekväma i att arbeta med Scrum, vilket kan bero på att de gjort det i två år ungefär och 
det kan vara därför som de känns inkörda i arbetssättet. SM verkar lita på sitt team och de 
verkar ha hennes fulla förtroende, då hon okejar allt de säger.  
 
 
Logica Observation 2 – Daily Scrum 16/4/09 

Idag är det en person kort under Daily Scrum och mötet består därför av SM, person 2, person 
3 och person 4. Stämningen i gruppen är mycket mer lättsam idag, än den kändes igår. SM 
och person 3 och person 4 fnittrar från och till under hela mötet. Det känns inte alls som vi är 
ett störningsmoment på samma sätt idag, som det kändes igår. De verkar tycka att det är okej 
att vi är med på mötet och att vi inte var så farliga. 
 
SM börjar prata och alla i teamet tittar och ser ut att lyssna intensivt på henne, när hon pratar. 
Efter en liten stund börjar person 4 se fundersam ut och rynkar lite med pannan. Hon frågar då 
SM det hon undrar över och alla för sedan en diskussion om det. Det känns här som att det är 
en öppen stämning och om några oklarheter uppstår, så har de inga problem med att fråga det 
som de inte förstår. De försöker reda ut oklarheter helt enkelt känns det som. 
 
Person 3, som igår var märkbart störd av att vi var med på Daily Scrum, var betydligt mer 
avslappnad idag. Hon stod dock med ryggen mot oss hela tiden, vilket kan ha varit en 
betydande faktor till det. Avsaknaden av person 1, som inte var med på mötet idag, kan även 
det gjort att hon verkade mer avslappnad. Han kanske gör henne osäker, eller så kände hon sig 
bara mer bekväm med oss idag än igår. Hon är påtagligt glad idag i alla fall och lägger sig i 
många diskussioner, drivande i sin roll och diskuterar fram saker tillsammans med de andra. 
 
Person 2 står lite längre bort i rummet, han gäspar i början av mötet och ser väldigt trött ut. 
Han känns lite utanför i diskussionerna som sker och står bara och tittar och lyssnar på vad de 
andra säger, tills det är hans tur att tala. De andra i teamet är först vända mot varandra, för att 
sedan när han börja prata, vända sig mot honom och titta och lyssna när han pratar. 
 
SM ger ingen positiv motivation idag heller, utan mer okejar alla när de pratar och inflikar 
med vissa frågor. Hon är dock på gladare humör än igår och fnittrar tillsammans med person 
3 och person 4. Att SM fnittrar med, när de andra gör det kan vara positivt, då hon lättar upp 
stämningen i gruppen. Om hon hade varit allvarlig när de skojade, hade stämningen säkert 
blivit tryckt. 
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Ingen dokumentation skedde och inga lappar på tavlan flyttades, dock tittade de på tavlan ett 
flertal gånger under mötet. Det känns som om de snabbt och lätt kan förstå arbetsplaneringen, 
genom att slänga ett öga på tavlan. Detta arbetssätt verkar fungera för dem. 
 
 
Logica Observation 3 – Daily Scrum 17/4/09 

Idag hade de samma uppställning som igår, d.v.s. att SM och person 3 och person 4 stod ihop 
i en klunga och person 2 står lite utanför. Person 2 tittar in Emelie, kan bero på att han märker 
att det är hon som är med istället för Joanna idag på observationen och att han därför blev lite 
obekväm i situationen. 
 
SM börjar prata och står med korsade armar, hon ser mest trött ut och tittar på de andra när 
hon pratar. De andra tre i teamet tittar på henne under tiden och lyssnar. Person 3 hummar till 
svar under tiden SM pratar och tittar ner i backen, sedan tittar hon upp och inflikar med 
kommentarer och skrattar lite. Det är en öppen stämning mellan de två, de verkar känna 
varandra väl och kunna prata fritt mellan varandra.  
 
När person 3 pratar gestikulerar hon mycket med armarna för att framhäva det hon säger 
tydligare. När hon bland annat säger ”yes”, framhäver hon det tydligt genom att sträcka upp 
armen i luften. Under tiden lyssnar SM och pillar med fingrarna på munnen. När de diskuterar 
går SM fram till tavlan och kollar på hur det ser ut i planeringen och de andras blickar vänds 
dit också. Person 4 lutar sig framåt för att bättre kunna se vad det står på tavlan. Man kan 
tydligt se här att de alla är med i diskussionen och är intresserade, eftersom de vänder sig mot 
tavlan. Det är intressant att se att de använder sig av tavlan med information, för att förstå hur 
arbetet är planerat. 
 
När person 2 börjar prata, som står lite utanför, vänder sig de andra tre mot honom och 
lyssnar. Han verkar lite besvärad, då han kliar sig i ansiktet och pillar med fingrarna på stolen. 
När person 4 sedan talar tittar hon endast på SM och person 3 när hon pratar. Person 2 verkar 
känna sig utanför, då han fortfarande pillar på stolen och ser ut att lyssna lite halvt. Person 4 
försöker framhäva vad hon säger, genom att gestikulera med händerna. Person 2 inflikar då 
och sedan startar en diskussion, där alla är inblandade i, fast där särskilt person 3 försöker få 
fram hennes åsikter och de andra verkar hålla med i vad hon säger. När de pratat klart om den 
saken, tystnar alla och kollar på varandra och då avslutar SM med att säga okej. 
 
Idag känns person 3 fortfarande avslappnad, det kan fortfarande vara att hon står med ryggen 
mot oss och därför inte störs. Hon tar ganska stor plats idag också och inflikar i allas 
rapportering. Person 2 och person 4 känns något störd av att ha oss där. SM ger ingen 
motivation till teamet, utan mest okejar och inte heller ger teammedlemmarna varandra någon 
motivation. De för diskussioner mellan varandra och frågar saker som de inte förstår. 
 
 
Logica Observation 4 - Kickoff   20/4/09 

Idag var mötet i ett konferensrum och alla i teamet satt runt ett stort bord, SM stod dock mest 
upp. De hade satt upp lappar på båda sidorna av rummen över sådant som skulle göras i nästa 
sprint. Det var en ny teammedlem med idag, som innan varit på semester. Hon tittade lite på 
oss i början, men slappnade sedan av och efter en liten stund verkade hon inte se oss som ett 
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störmoment. De andra i teamet verkade inte direkt störas av att vi var med på mötet, utan 
uppträdde avslappnat, trots att vi var med alla tre på observationen. 
 
Mötet börjar med att person 1 och person 3, samt person 2 och person 5 småpratar. Person 4 
sitter tyst runt bordet och ingen verkar intresserad av att prata med henne, SM börjar prata och 
alla tystnar och lyssnar och tittar på henne. Hon frågar person 1 och person 5 något, den ända 
som svarar henne är person 5 som skakar lite svagt på huvudet, person 1 försöker inte ens 
anstränga sig med att svara, känns som de försöker släta över det med att svara undvikande. 
SM berättar några positiva ord om hur arbetet fortlöpt under sprinten men ingen reagerar på 
det, trots att det är positiv feedback. När hon istället berättar vad som gått mindre bra, 
småskrattar alla lite igenkännande. Det känns som om de lättare tar till sig det som gått dåligt 
och inte tar vara på det som gått bättre. Det uppkommer att ett stort problem har varit att en 
annan grupp på andra sidan korridoren väsnats för mycket, vilket stört det dagliga arbetet och 
de skojar om att använda hörlurar för att stänga ute ljudet. Man kan då ställa sig frågande till 
om det går så långt att de realiserar detta, hur kommer detta då påverka samarbetet i teamet? 
 
SM pekade sedan på review-lapparna och pratade om att hon ville få dem att arbeta enligt 
dem, känns inte som om de följer alla delar i Scrum ännu. Efter detta börjar de prata om hur 
lång tid alla delar kommer att ta och de tittar alla på tavlan där dessa delar är uppsatta. De 
försöker planera hur lång tid allt tar och alla hjälps åt, en öppen diskussion sker. Det är dock 
mest person 3 och SM som pratar, person 3 vänder sig mot person 1 för att få med honom i 
diskussionen när hon vill ha en viss tid från honom. Hon kollar även i sin kalender, samtidigt 
som hon kollar på tavlan för att kunna svara på tider gällande en teammedlem som inte är där. 
SM har även förberett med att skriva ut papper, gällande de sakerna som ska göras, så att alla 
kan kolla i den, vilket visar på planering inför kick-offen så att alla har bättre koll på vad som 
ska göras. Det verkar vara en viss osämja mellan person 1 och person 5, då de lägger vissa 
spydiga kommentarer till varandra och snäser något mot varandra. Person 2 och person 4 är 
tysta under denna diskussion.  
 
Under mötet så används datorn för att skriva ner allt som bestäms, gällande vad som ska 
göras, vem som ska göra det och hur lång tid det kommer ta och det är person 5 som har 
rollen att skriva ner allt. Hon verkar vara den person som brukar dokumentera allt på sådan 
här möten, hur kommer det sig att just hon har den rollen? De använder sig mycket av datorn 
under mötets gång, både med att läsa på om saker som ska göras, samt planera tiderna. Det är 
intressant att person 1 går från ena sidan av bordet till datorn, för att kunna förstå vad det 
pratas om och kunna hjälpa till med tidsplaneringen.  
 
SM styr en del under mötet och får sitt teams godkännande till vad hon planerar genom att 
fråga om det är okej. Person 4 är fortfarande mest tyst under mötet och pratar endast vid 
tilltal, hon verkar inte alls lika intressant av att vara en del av det som bestäms, eller vågar hon 
inte? Det är ganska tydligt att alla i teamet inte är på samma nivå, utan att vissa personer tar 
mer plats. Fungerar det att ha en person som person 4 i teamet, då hon uppenbarligen inte är 
en person som tar för sig, finns det risk att hon blir överkörd, hur fungerar det för de andra i 
teamet när de samarbetar med henne? Om hon är en ensamvarg, trivs hon att arbeta efter en 
sådan här metod? 
 
SM och person 3 tar nu över mötet och de börjar flytta lappar mellan tavlorna utifrån 
diskussioner, de samarbetar bra. Person 1 inflikar och vill veta mer om någon del, samt person 
5 vill veta hur de brukar göra. Är hon ny i teamet kan man då fråga sig, ibland låter det som 
om hon är ny och ibland som om hon varit med ett tag, det är nått vi måste reda ut. Person 3 
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förklarar mycket för de andra i gruppen och styr ganska mycket, hon förtydligar det hon vill 
säga genom gester och läten. Några gånger under diskussionen så tittar person 3 på mig, 
vilken verkar störas av att jag observerar henne. Person 3 har hela tiden känt sig något 
besvärad av att ha med oss på mötena och det blir åter igen tydligt att hon är något obekväm 
att ha oss här, trots att hon nu mera tar ganska stor plats på mötena. Undra hur hon är när vi 
inte är med på mötena, tar hon ännu mer plats då?  Dock är detta de ända gångerna hon verkar 
vara märkbart störd av oss.  
 
Person 1 frågar en sak under mötet och tittar på SM, hon visar genom att peka med handen på 
person 2, att det är hans uppgift att svara på detta, person 2 svarar då på frågan. Det märks 
tydligt att allt går via SM, att teamet förlitar sig på henne och tror hon kan svara på det mesta 
och person 2 tar ingen plats innan han fått direktiv på att svara på det.  
 
Allmänt under mötet så tar person 3 väldigt mycket eget initiativ och SM låter henne hållas. 
Alla hjälper till att komma fram till tider och planering och vem som ska göra vad, dock är 
person 4:s roll väldigt passiv och svarar mest vid tilltal och ler mest när det börjar diskuteras 
om saker som berör henne. Det känns lite som om hon blir överkörd, bland annat eftersom 
person 3 bestämmer saker hon ska göra, hon själv kommer inte med förslag utan låter sig bli 
tilldelad uppgifter. Person 4 ser mest trött och uttråkad ut under hela mötet och pillar på 
telefonen under upprepade gånger, samt gäspar ett flertal gånger. Datorn används som sagt 
som hjälpmedel för att planera tider och för att läsa på om uppgifterna. När person 3 tar över 
och bestämmer tider för person 4 blir hon tillsagd av de andra teammedlemmarna, då hon 
uppenbarligen inte får bestämma hur lång tid det ska ta. Är hon möjligen Produktägaren? 
Person 3 verkar dock inte gilla att bli tillsagd av de andra, hon småler lite och försöker ändå 
inflika med ändring av tider, när person 4 sagt en tid som person 3 verkar missnöjd med. Hon 
försöker här styra.  
 
Person 5 vill försöka styra nästa punkt i mötet, vilket SM tydligt visar att hon inte uppskattar, 
då hon styr ordningen i mötet. Hon snäser tillbaka och person 5 fortsätter då att skriva på 
datorn utan att svara SM. SM nämner även att en ny lapp behöver göras gällande en uppgift 
och då tar person 3 på sig att göra den, utan att ens diskutera. Här visas tydligt eget 
initiativtagande.  
 
Under en del av mötet säger SM uttryckligen, ”det är inte jag som bestämmer”, då hon 
försöker få alla i teamet att gå fram till tavlan och skriva upp sina förväntade tider för en viss 
uppgift, dock är det ingen som lyfter på sig och SM tar därför tag i det själv. Hon försöker här 
få gruppen att samarbeta mer, men det verkar gilla att ha henne som den styrande ändå 
eftersom de inte ta tag i det. Eller tycker de helt enkelt det är smidigt att låta henne göra 
grovjobbet? Det är lite småflamsigt under denna process, eftersom alla får bestämma vem de 
vill arbeta med. Det känns som om SM inte låter dem diskutera klart, utan försöker skynda på 
tidsplaneringsprocessen, hon stressar något kan jag tycka. Detta som är en viktig del, eftersom 
det är planeringen under sprinten, borde det inte tas den tid som det måste, så att tiderna blir 
realistiska?  
 
Det är intressant att se upplägget kring konferensbordet, då de som diskuterar (d.v.s., alla utan 
person 4) lutar sig framåt runt bordet, för att som det känns, komma närmare varandra och 
kunna diskutera. Person 4 som håller en tillbakadragen roll, sitter istället tillbakalutad i stolen, 
bort från bordet. De visar med gester eller genom att vända sig mot personen de pratar med, 
för att visa att de vill ha svar eller medhåll i något som diskuteras. De verkar inte överlag ha 
svårt med att visa svagheter, då SM exempelvis visar att hon inte förstår något ord på 
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engelska. Det verkar vara problem att redan i förväg bestämma hur lång tid allt ska ta, då det 
framgår tydligt att de har svårt att tidsuppskatta vissa saker. Trots att de försöker bryta ner 
dem i mindre delar så klarnar det inte ändå. Det ges inga direkta motivationer denna gång 
heller från någon av teammedlemmarna till varandra och mötet avslutas lika abrupt som 
gångerna innan. 
 
Intervjun 22/4 2009 

Intervjun började med att Helena visade oss en powerpoint om Raindance och Logica, så att 
vi fick en allmän information om hur det fungerar, på detta vis fick vi redan där svar på lite 
frågor vi undrade över. Hon satt avslappnad i stolen och i början satt hon med armarna bakom 
huvudet, vilket visade att hon kände sig bekväm i situationen. Hon förklarade kort och gott 
varför de arbetar efter Scrum och det är att kunderna inte vet vad de vill ha och Scrum 
underlättar detta arbete. De arbetar främst med MoSCoW och när hon berättar detta tittar hon 
på oss alla för att visa att vi alla är med i diskussionen. 
 
Vi hade på förväg skickat iväg lite övergripande frågor om vad vi ville prata om på intervjun, 
en av frågorna handlande om dokumentation och detta är en fråga hon reagerat på, då hon nog 
kände att vi inte riktigt hade koll på allt de dokumenterar. Hon vill därför förtydliga att de 
dokumenterar och det märks väl att hon vill det, då hon förtydligar det genom markering i 
orden och med gester, samt att hon tydligt förklarar allt. Hon visar upp ett system de använder 
sig av, Jira och förklarar att allt de skriver på tavlan finns även på tavlan. Helena menar på att 
hon försöker pusha dem för att använda sig av systemet och skriva i det, hon verkar väldigt 
angelägen om att få dem att göra det.  
 
När vi börjar fråga lite allmänna frågor om henne för att mjukna upp intervjun lite verkar hon 
något besvärad och biter lite på nageln. En annan gång skojar hon lite när hon pratar om 
ledningen, som hon tycker att alla gången inte kan Scrum, hon kollar på Emelie och Joanna 
för att se deras reaktion, vill lätta upp stämningen lite. 
 
Gällande sin roll som SM verkar hon tycka att många kan vara motsträviga mot att arbeta med 
Scrum. Hon verkar känna att hon måste få dem att göra ”rätt” och verkar tycka det är jobbigt. 
Hon tycker också att hon får sköta mycket i teamet, då hon menar att de andra lutar sig 
tillbaka och hon få dra det tunga lasset, så därför ser hon mer sitt arbete som projektledare än 
som SM. Kan det bli så när folk är motsträviga och hur gör man för att motivera dem, funkar 
Scrum utan motiverad personal, måste SM dra det tunga lasset då? 
 
Det framkommer tydligt under intervjun att hon inte gillar offshore, då det största problemet 
som hon ser är avståndet. Andra problem kan även vara engelska och kulturella skillnader, 
men hon menar att de lärt sig förstå sig på Indierna och deras kultur, vilka hon syftar på när 
hon pratar om offshore. Hon verkar tycka detta är en jobbig sak, för att personliga 
kommunikationen inte fungerar vid offshore, utan hon menar att face-to-face är mycket bättre, 
då inga missförstånd eller tolkningsfel kan uppstå på samma vis. Hon styr lite mer nu i ex: 
review för att hon då märkt att offshore behöver mer stöttning där, de har helt enkelt anpassat 
sig till situationen. 
 
När vi börjar fråga om motivation blir hon lite besvärad och sätter händerna i kors över 
magen, samtidigt som hon säger att hon tycker motivation är kul. Lite tvetydligt då hon ger 
lite dubbla signaler. Hon menar att hon motiverar dem genom att låta arbetet flyta, hålla borta 
störmoment som gör att de är nöjda. De har börjat använda sig av en ”kompis” , detta i ledet 
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att man ska samarbeta mer, så att ingen känner att de ”äger” nån kod, eller så. Så att det inte 
blir onödiga diskussioner eller problem vid bortfall, exempel slutar om någon slutar. Det 
känns som om hon försöker underlätta så att kunskapen finns kvar inom väggarna.  
 
Allmänt har hon väldigt mycket att prata om, hon verkar vara intresserad av att svara på våra 
frågor och känns väldigt hjälpsam. Hon tar allvar på frågorna och många av dem tittar hon in 
en stund i väggen framför henne och tänker noga innan hon svarar, känns som genomtänkta 
svar. Hon är nyfiken på oss och frågar oss om vår uppsats och fyller då ut med mer 
information om det vi tittar på, väldigt hjälpsam. 
 
Det känns att det är bra att vi varit på observationer först innan vi gick på intervjun, både för 
att hon känner sig väldigt avslappnad med oss och att hon kan relatera till saker vi sett under 
observationerna, så att vi får mer förståelse. Vi är insatta i deras arbetssätt och hon verkar 
väldigt positiv till vad vi skriver om och vill gärna se resultatet, vilket visar på intresse från 
hennes håll. Det känns även att hon är ärlig under intervjun och det beror nog mycket på att 
hon arbetat på företaget i många år och känner att hon kan vara ärlig, inte behöver ställa sig in 
för chefen eller nått liknande. Känns som vi fått en trovärdig intervju utifrån hennes 
synvinkel. 
 
Allmänna tankar 4/5 2009 

Vi fick inte videofilma under observationerna, detta kan ha påverkat oss som forskare på det 
sätt att vi i vissa situationer har övertolkat det som hänt. Jag som observatör har fungerat som 
vår videokamera kan man säga, då jag mer kollat på gester och känt på situationerna, men jag 
kan ändå tolkat situationer fel vilket gjort att vi måste tänka på detta i analysen och inte 
hårddra allt utifrån våra tolkningar. Det är negativt i form av att vi inte kan gå tillbaka och se 
på situationer som vi varit osäkra på hur vi ska tolka det, då det kanske underlättat om vi sett 
personernas ansiktsuttryck. Att vi inte videofilmat observationerna och intervjun tror jag dock 
varit väldigt positivt för hur de som observerats varit. De var märkbart nöjda med att endast 
ljudet skulle spelas in under intervjuerna och har därför agerat mer naturligt än de skulle gjort 
om en videokamera även varit med. Dock hade de säkert blivit mer naturliga med även denna 
sak för var gång vi var med på observationerna, men överlag hade de nog inte blivit lika 
naturliga som de nu var.    
 
De sitter ihop i sina team, vilket jag anser underlättar väldigt mycket för kommunikationen. 
Att ha access till personerna på en gång bara genom att rulla över stolen underlättar för 
förklaringar och att man genast kan reda ut missförstånd. Detta för att man kan använda gester 
för att förtydliga och för att de kan se hur den andra personen reagerar och ser om de förstår 
de eller inte och kan i så fall förtydliga om det behövs.  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

I den här bilagan finns de intervjufrågorna vi hade under intervjun med ScrumMaster Helena 
Dyrssen på Logica, 2009-04-22 
 

1. Hur länge har du arbetat på Logica och Raindanceavdelningen? 
2. Hur länge har er avdelning arbetat enligt Scrum? 
3. Hur definierar du rollerna i teamet? 

a. ScrumMaster 
i. Svårt att ha kontroll? 

ii. Känns rollen vag? 
b. Produktägare 
c. Teammember 

i. Gör de som du vill? 
ii. Svårt att få med dem i diskussioner och så ibland? 

4. Inom Scrum är det viktigt att alla som arbetar med det är införstådda med dess 
metodik, hur försäkrar du dig om att alla är det? 

a. De verkar lite negativt inställda till tidsestimering 
5. På ett Daily Scrum handlar det ju om att återrapportera vad man har gjort sen sist, vad 

man ska göra till nästa möte och vilka eventuella problem eller hinder man ser. Anser 
du att Daily Scrum även är till för något annat? 

 
Minimal dokumentation 

1. Hur ser du på dokumentanvändningen i ert projekt? 
2. Vi har identifierat listor över alla sprints, giron, pappersdokument, skrivande av nya 

lappar och en tabell över sprinten som dokument, har ni fler typer av dokument och i 
så fall vilka? 

a. Product backlog, sprint backlog 
3. Giron som ni talar om, vad innehåller den? 
4. User stories, är det lapparna och aktiviteterna? 
5. Vi uppfattade att det är av stor vikt vilken färg de olika lapparna har, vilken betydelse 

har de olika färgerna? 
6. Vi uppfattade att burndown chart är något ni inte har använt er av tidigare, är det 

någon särskilt anledning till att ni: 
a. Inte har använt det tidigare? 
b. Ska börja använda er av det nu? 

7. Har du något exempel på när dokumentation har lett till fördel i projektarbetet? 
8. Har du något exempel på när dokumentation har lett till nackdel i projektarbetet? 

a. Lappar som försvinner 
b. Finns skrivet på flera ställen 
c. Slarvig dokumentation – saker kan glömmas bort eller så kanske man inte 

förstår vad som skrivits 
 
Personlig kommunikation (face-to-face conversation) 

9. Daily Scrum är en relevant del i den personliga kommunikationen, vad anser du att ett 
sådant möte bidrar med? 

a. Avrapportering, lägeskontroll, motivation, prestationsförmågan 
b. Fördelar och nackdelar 

10. Hur skulle du beskriva att kommunikationen fungerar inom ert team? 
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a. Blir det missförstånd eller bråk? 
11. Hur skulle du beskriva att kommunikationen fungerar mellan de olika Scrumteamen? 

a. Vi identifierade ett problem med kunskap om vad det andra teamet gör. 
12. Har du något exempel på när kommunikationen har lett till fördel i projektarbetet? 
13. Har du något exempel på när kommunikationen har lett till nackdel i projektarbetet? 
14. Hur ser du på antalet möten ni har? 

a. Daily Scrum – ett bra sätt att få svar? (ställa dem mot väggen) 
b. Review 
c. Sprint planning meeting 
d. Kan det bli för mycket tid som går åt till möten? (i observationerna uppfattade vi 

viss irritation när hela dagen gått till möten) 
15. När teamet ska diskutera fram något tillsammans kan det ibland bli omfattande 

diskussioner hur ser du på det? 
a. Man vet inte riktigt vad som har bestämts 
b. Vaga beslut? 
c. Vad ska skrivas ner, vad ska inte skrivas ner? 
d. Eller är det mer positivt eftersom man kan få hjälp av varandra om man har kört 

fast? 
 
Teamkänsla 

16. Inom Scrum är självgående team viktigt, hur upprätthåller ni det i ert team? 
17. Vilka fördelar ser du med att arbeta som ett självgående team? 
18. Vilka nackdelar ser du med att arbeta som ett självgående team? 
19. Är motivation något som ni arbetar för att upprätthålla, i så fall på vilket sätt? 
20. Hur anser du att samarbetet fungerar i ert team? 

a. Slåss om ledarrollen  
b. Fungerar alla lika bra ihop? – motsättningar i gruppen 
c. Är alla på samma nivå? 
d. Vad händer om samarbetet fallerar? 
e. Vi såg på kickoffen att ni ska ändra arbetssättet till att arbeta mer tillsammans, 

har det varit problem med det självständiga arbetet? – (mer kontroll på 
timmarna man lägger ner) 

21. Hur ser du på förtroendet i gruppen? 
22. Hur anser du att stämningen är i gruppen? (har ni en retsam jargong) 

 
Motivation 

23. Får bestämma själva och vara med och diskutera, är det tillräckligt så att de inte 
behöver motiveras ytterligare? 

24. Vi uppfattade i kickoffen att ni tilldelar en kompis till utvecklaren, hur länge har ni 
arbetat med det? 

a. Anledningen? 
b. Är det motiverande? 
c. Hur anser du att det fungerar? 

25. Hur ser du på motivering av teamet? Är det din uppgift? 
 
Avslutning 

26. Är det något du skulle vilja tillägga, som du känner att vi har missat? 
 



 

 

84 

Bilaga 3 - Transkribering 

Nedan ett exempel på datamaterial från observation 2, 2009-04-16 

Utförare Uttryck 
ScrumMaster Det är demoservern som de använder han ska ?? på den här ?? Så därför 

skulle han sitta hemma i två dar, han hade pratat med dig lite och fått 
tillstånd (ScrumMastern syftar på person 3)  

Person 3 Mmm, ja jag sa det att det är ju jättefriskt ?? med så kort varsel och sådär då 
va, men vi kan ju inte säga att vi skiter i att dema PM det är ju inte så viktigt, 
det går ju inte 

ScrumMaster Det är ju bland det viktigaste vi gör nu så att… 
Person 3 Det är mycket viktigare än att vi utvecklar faktiskt 
ScrumMaster (småskrattar) Ja… så det får han väl göra då, jag skickar 

konfigureringsdokument till honom också, så han klarar sig och ”person X” 
ritade upp någonting igår också som… ramlade dit. Ha… igår var det massa 
massa möten också hade jag utvecklingssamtal och reviewer och allt möjligt, 
så jag gjorde inte så mycket nytta igår tror jag…idag… (småskrattar) 

Person 3 (Skrattar) Var de onödiga? 
ScrumMaster Njaej, jag vet ju inte egentligen, man blir ju helt trött i alla fall, så att jag var 

helt matt när jag kom hem, kunde inte ens laga middag… jag bara satte mig i 
soffan. Och idag har jag på morgonen här gjort lite till det här testteamet, en 
funktion i EK, lagt till en sån här SFÖ, testat lite med SFU, sen ska jag också 
hjälpa till med fix, men den har jag inte börjat på än, utan istället satte jag 
mig och började titta på… hur de här historiklistorna är uppbyggda i 
modulflödet där för att ha på kickoffen tänkte jag sen, har vi en bild av vad 
man ska göra för typ av nedbrytning av den här punkten som jag ska börja 
med i nästa sprint… 

Person 3 Ja, nu fattar jag vilka ??... 
ScrumMaster Det är ju en massa moduler och det läses hit och dit och det är någon 

sorteringsfil och grejer, så att det… det känns som att vi måste ha lite ?? med 
att ha kickoff, annars har jag inte en aning om vad vi ska göra 

Person 4 Är det såna där historikgrejer som vi gjorde för?… 
Person 3  (lägger sig i) Nej, det är AR-historik, så det är något annat 
ScrumMaster (samtidigt som Person 3) Nej, det är AR-historik 
Person 4 Jaha, okej… 
ScrumMaster Så det är alla anläggningars historik som är sparade i poster där man har 

skrivit ner vad man har gjort i egna AR-poster… det var mycket längesen vi 
hade den här historiken vi hade… Men det ska nog vara görligt… sen ska jag 
komma till det här användarföreningsmötet så småningom 

Person 3 Mmm… och prata historik (småskrattar) 
ScrumMaster Ja… och bestämma vad det är de vill ha i de här ?? då som jag ska göra 
Person 3 Mmm 
ScrumMaster Det är vad jag har tänkt att göra idag… och imorgon har vi close-outen och 

retrospektiv och då är ju inte ”person 3” här, men jag tror att det ska gå 
ganska snabbt… 

Person 3 Mmm… Ja, det var en hel del möten igår… och så satt vi lite med 
Malmögrejen, Person 4 mer än jag, men jag var med på ett hörn i alla fall, 
akuta låsningar där som vi fick till, ”person X” var nöjd med den med.… och 
idag är användarföreningen här så jag ska vara med dem på förmiddan… och 



 

 

85 

sen på eftermiddan är det close-out i det andra Scrumteamet då, så att det blir 
möten hela dan 

 Tystnad 
ScrumMaster 
och Person 1 

Mm 

Person 2 Jag har satt igång med att försöka konvertera AR och RK-kuber och det gick 
väl ganska bra, har väl lite kvar och greja med det… Sen har jag börjat med 
dokumentationen och sen det tänkte jag fortsätta med idag 

ScrumMaster Mmm… har du pratat med ”person X”? 
Person 2 Ja, lite grann bara… ehm… och han har väl en plan för… eller han har ju 

åsikter om hur vi ska gå vidare i alla fall, så vi får väl prata med honom 
gemensamt då… han vill väl gärna att vi provar att köra det hos någon kund 
då, t.ex. Lund som har efterfrågat det länge… 

Person 3 Mmm… 
ScrumMaster Okej… det är väl bra… 
Person 3 Och det kan man göra närsomhelst egentligen… det är ju inte releasebundet 

så… 
Person 2 Ja, det kan man ju… 
Person 3 …det är ju inte releasebundet så… 
Person 2 Nej, det är det ju inte… så det kan man bara göra egentligen… Vi har ju 

egentligen miljöerna uppsatta och så för det, så man skulle ju kunna börja det 
närsomhelst… 

Person 3 Mmm… 
 Tystnad 
ScrumMaster Okej… 
Person 2 Så det är väl risk att jag får göra den där… 
Person 3 (Skrattar) Tror du att du ligger risigt till?... (skrattar) 
Person 2 Det kan vara ett bra sätt att testa om dokumentet håller och så… 
Person 3 Ja, mmm… också ser man om det är någonting som tar orimligt lång tid som 

man behöver fila på då va 
Person 2 Mmm… så ser man hur det är att köra det i verkligheten sen med om man får 

det att fungera  
Person 3 Mmm… 
ScrumMaster Okej… 
Person 4 Mmm, ja jag har hållit på med den häringa Malmögrejen och fixa den klart 

och så igår… och sen mitt lilla formulär och igår kväll åkte jag på en sån här 
memorygrej så jag satt och svor över den en bra stund igår 

Person 3 (Skrattar) 
Peron 4 …men nu är jag på spåret igen, så nu fortsätter jag väl med det då… 
ScrumMaster Okej… 
Person 4 …så får jag väl se ikväll hur det ser ut 
Person 3 
(eller 
ScrumMaster) 

(lite förargligt) Ikväll?!?... 

Person 4 Mmm… 
ScrumMaster Ja, men i eftermiddag har du något sånär koll på om det blir någonting kvar 

till nästa sprint 
Person 4 Ja, det tror jag… 
ScrumMaster Okej då… då arbetar vi då… 
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Person 3 Mmm… 
ScrumMaster Det var ju snabbt och smidigt… det går fort när vi inte är så många här 
Person 3 (småskrattar) Ja… 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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