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FÖRORD 
 

Detta examensarbete är utfört på högskoleingenjörsprogrammet Industriell ekonomi 

med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap på Högskolan i Borås. Arbetet 

berör flera kurser som vi studerat på Högskolan i Borås, främst kurserna Lean 

produktion, produktionsteknik och arbetsorganisation. Undersökningen har varit 

väldigt intressant och vi är innerligt tacksamma för det faktum att vi fått utföra 

undersökningen på ett av Sveriges största industriföretag. Därför är vi väldigt 

tacksamma för att vi kom i kontakt med vår kontaktperson och handledare på företag 

X. Vi vill även tacka Jonas Waidringer från Högskolan i Borås för fantastiskt bra 

respons och hjälp, utan Jonas som handledare hade arbetet inte varit sig likt. Vi vill 

också tacka Bo Månsson som agerat som vår examinator. Ett extra stort tack riktar vi 

även till Annika Lyrén som vars vägledning och erfarenhet hjälpt oss otroligt mycket 

för att färdigställa detta arbetet. Ytterligare ett stort tack vill vi rikta till teamen i företag 

X som med intervjuer, information, vägledning och en otroligt positiv samarbetsvilja 

gjort arbetet möjligt att genomföra. Våra förhoppningar är att arbetet ger värdefull 

vägledning till företaget i det kommande arbetet. Om den optimism och vilja till 

förbättring som vi fått se under undersökningen fortsätter att finnas inom 

organisationen så kommer det framtida arbetet att lyckas extremt bra. Elias Hansson 

Lyrén och Antonia Millner, Göteborg, november 2018. 

 

  



 

 

 
Sammanfattning   
 
I dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad har agile blivit ett populärt 

managementkoncept för att utveckla flexibla organisationer som snabbt kan besvara 

marknadens efterfrågan. Men vad händer med roller, ansvar och mandat när agilt 

arbetssätt införs i ett tidigare traditionellt hierarkiskt företag. Syftet med denna 

undersökning är att uppmärksamma hur roller, ansvar och mandat fungerar i en 

organisation som övergått till ett agilt arbetssätt. För att besvara arbetets syfte har två 

forskningsfrågor tagits fram; 

 

1. Skiljer sig företag X roller, mandat och ansvar från teorin i agilt arbetssätt? 

2. Skiljer sig roller, mandat och ansvar mellan de team som arbetar med 

mjukvara, hårdvara och både mjukvara och hårdvara på företag X?  

Metoden för arbetet har en induktiv ansats och en kvalitativ fallstudie har genomförts. 

Arbetets primärdata har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer hos 

företag X. Sekundärdata har samlats in från vetenskapliga artiklar, böcker och 

hemsidor. För att analysera datan har grundad teori använts.  

Resultatet har visat att många respondenter har en positiv inställning till det nya 

arbetssättet men förståelsen för roller, ansvar och mandat varierar mellan 

respondenterna. I vissa delar skiljer sig resultatet från teorin. I de delar som inte 

stämmer överens så har respondenterna inte förstått sin roll, detta beror på brist på 

utbildning men också på brist på kommunikation eller avstånd mellan teamen. 

Frågeställningen om det är någon skillnad i tillämpandet av agile i team som jobbar 

med hårdvara respektive mjukvara konstaterar vi egentligen inte är den stora 

utmaningen, utan det handlar mer om beroenden mellan olika team, både externt och 

internt. Samma sak kan uppstå för team som arbetar på distans eller inte talar 

samma språk. Det handlar om brist på kommunikation och ett tätt samarbete vilket är 

vad agile går ut på.  

Agile är lätt att förstå, men ibland svår att tillämpa särskilt i stora organisationer men 

Företag X har gjort en mycket bra och seriös ansats i sitt tillämpande och kommer 

med tiden att anpassa sig mer och mer till den agila samarbetsformen. Det hade 

därför varit intressant att göra samma studie igen om ett år för att se hur 

organisationen och människorna anpassat sig. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract  
 

In today’s fast changing marketplace, agile have become a popular management 

concept in order to develop flexible organisations which quickly are able to adapt to 

the market demands. But what is the impact in the organisation with roles , 

responsibilities and mandate when an agile organisation is implemented. The 

objective with this study is to understand how roles, responsibilities and mandates 

works in an organisation which have gone from a traditional hierarchical organisation 

to implement the agile way of working.  

We formed two hypothetical questions we wanted to respond to.  

 

1. Does Company X deviate in roles, responsibilities and mandate from the 

theoretical agile way of working?   

2. Is there a deviation in roles, responsibilities and mandate between the agile 

teams who are working with software, hardware and both soft and hardware at 

Company X?   

We have used an inductive methodology approach and a qualitative case study have 

been performed. The study’s primary data have been been gathered through eight 

semi structured interviews at Company X. The secondary data have been obtained 

through literary studies of articles, books and web-pages. In order to analyse the data 

a grounded theory approach have been used.  

The result have showed that many of the respondents have a positive attitude 

towards the new way of working, but that the understanding of roles, responsibilities 

and mandate varies between the respondents and deviates from  the theory. 

In the areas where we found deviations from  the theory, the respondents have not 

understood their roles, which indicates lack of continues trainings, but also a lack of 

communication and distance between the teams. 

The hypothesis for if there are any deviations of how the agile roles and 

responsibilities have been applied or interpreted between teams who are working 

with hard or software, we can conclude that these differences are not the major 

challenge, instead the deviations are based on dependencies between different 

teams both external and internal.The same situation can apply to teams who are 

remotely located or do not speak the same language. It falls back on lack of 

communication and a closer collaboration which is the objective of agile. 

Agile is easy to understand, but sometimes hard to apply especially in large 

organisations. Company X have made a very good and serious approach in their 

implementation and will over time adapt more and more to the agile way of working. It 

would therefore be interesting to perform the same kind of study again in a year to 

understand how the organisation and people have adapted.  
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1. INLEDNING  
 
Ett återkommande problem för organisationer är att beslutsfattandet och kulturen är 

för centraliserad för att medarbetarna ska kunna arbeta ordentligt med de kritiska 

aktiviteter som finns. I dessa fall är det inte nödvändigtvis medarbetarnas kapacitet 

som är en bristande faktor, utan organisationen som sätter stopp för utvecklingen i 

arbetet. En centraliserad organisation är uppbyggd på ett tydligt och styrande sätt, 

där beslut måste tas uppåt i organisationen för att de som berörs ska få klartecken. 

Effektivitet och flexibilitet blir i sammanhanget svårt att leverera. En organisation som 

erkänner värdet av smidighet, som arbetar för medarbetarna snarare än emot bör ha 

en struktur som tillåter eget ansvar och mandat för att engagera de anställda och 

förenkla dess inverkan i arbetet. Genom att utveckla en decentraliserad 

organisationskultur och skapa platta samt breda arbetsroller som ersätter de gamla 

så banas det väg för detta (Medinilla, 2012). 

 

Det finns olika managementkoncept och metoder, vilka passar olika bra för olika 

branscher. Ett av dem är agilt arbetssätt som fungerar som en modell för att kunna 

hantera en snabbt föränderlig marknad och styrning av företaget då det krävs att 

företagets arbetssätt blir mer flexibelt (Medinilla, 2012).  

 

I artikeln Guide to Agile Leadership av Joiner (2009) skriver skribenten att i dagens 

accelererande samhälle är framtida hot och möjligheter svårare att förutse vilket ökar 

behovet för organisationer att införa agile för att snabbt kunna svara mot marknaden. 

På en marknad som förändras mer och snabbare blir agil utveckling, agila 

organisationer och agilt ledarskap populära begrepp. Samtidigt ökar konkurrensen 

och därför blir det agila arbetssättet nödvändigt för företag i kampen om att vinna och 

behålla marknadsandelar.  (Medinilla, 2012). De senaste 25–30 åren har ökade 

framgångar inom it-branschen skett genom det agila arbetssättet. Metoden har ökat 

motivationen i arbetsteam, kvalitén på slutprodukten och kortat tiden till färdig 

produkt. Det agila arbetssättet finns idag i flera olika typer av industrier (Rigby, 

Sutherland & Takeuchi, 2016).  

 

Denna fallstudie har genomförts hos ett företag som vill vara anonyma och kommer 

därför att benämnas företag X. Företaget har över 30,000 anställda och tillverkar 

hårdvara och mjukvara. På företaget har mycket ändrats i strukturer och arbetssätt 

över hela organisationen. Företaget har gått från att vara ett traditionellt 

industriföretag med en klassisk centraliserad organisation med stuprörs ansvar och 

traditionellt orienterade projekt, till en önskan att utveckla företaget till ett mer 

snabbfotat och effektivt företag med en agil organisation. Det är en förändring som är 

genomgripande och påverkar hela företagets anställda i form av beslutsvägar och 

ansvar. Medinilla (2012) menar att förståelsen för det agila konceptet finns och idén 

är uppskattad av många men tillämpningen kan vara svår, bland annat i samband 

med implementeringen av ansvar och mandat eftersom den gamla ansvars- och 
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beslutskulturen ersatts. Agilt arbetssätt tillämpas ofta med hjälp av metoden scrum 

och en av de viktigaste byggstenarna för metoden är dess roller. I scrum finns tre 

viktiga roller; scrum mästare, produktägare och utvecklingsteamet. De tre rollerna har 

olika ansvar och mandat (Kaliba, 2012). Vi tog uppdraget från företag X att 

undersöka hur organisationen klarar av tillämpningen av agilt arbetssätt med 

avseende på roller, ansvar och mandat.   

1.1 Problemformulering 

 

Företag X började införa agilt arbetssätt för ungefär ett år sedan. Konsekvenserna av 

förändringen och kontrasten mellan det tidigare arbetssätt till det nya efter 

implementeringen har påverkat roller, ansvar och mandat vilket är vad denna studie 

intresserar sig för.  Förhoppningen är att kunna leda företaget till förbättringar och 

hjälpa organisationen att förstå samt förhålla sig bättre till de nya villkoren.  

 

Problem kan uppstå när roller, ansvar och mandat flyttas från de gamla cheferna och 

projektledarna som tidigare haft det yttersta ansvaret och inte längre har det. 

Organisationen har blivit plattare och detta ansvar och mandat har gått till andra 

roller. Så hur ser egentligen uppfattningen i teamen ut gällande vilken roll som 

bestämmer i vissa frågor och vem som har ansvar över andra nu när allt är förändrat. 

Vem bestämmer om två likadana roller inte håller med varandra i en viss fråga. Vad 

händer när ett företag med mer än 10,000 medarbetare implementerar agilt 

arbetssätt i avseende på roller, ansvar och mandat, skiljer det sig från teorin. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet är att uppmärksamma hur roller, ansvar och mandat fungerar i en organisation 

som övergått till ett agilt arbetssätt. 

 

För att besvara arbetets syfte har två stycken forskningsfrågor formulerats: 

 

1. Skiljer sig företag X roller, mandat och ansvar från teorin i agilt arbetssätt?  

2. Skiljer sig roller, mandat och ansvar mellan de team som arbetar med 

mjukvara, hårdvara och både mjukvara och hårdvara på företag X?  

1.3 Avgränsningar 

 
Detta arbete omfattar inte frågor om företagets organisation, utan fokuserar på 

organisationens utveckling. Vidare har studien inte gjorts på hela företaget, utan 

istället fokuserat på ett fåtal team på en av avdelningarna och de uppfattningar dessa 

teams anställda framförde. 
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1.4 Bakgrund  

 

Agile är ett engelskt ord som på svenska betyder smidig eller rörlig (Gustavsson 

2014). Precis som ordet innebär så är konceptet kring rörligheten väldigt viktigt att 

förstå. Kapaciteten till att hålla en jämn nivå mellan stabilitet och flexibilitet, eller 

kapacitet till att bibehålla lönsamhet i en turbulent arbetsmiljö genom att snabbt 

kunna hantera förändringar är båda sätt att förstå konceptet bakom agile (Highsmith, 

2004). 

 

Under en tid då världens tillverkningsindustrier blomstrade i sin utveckling på grund 

av Lean Produktion så hamnade mjukvaruindustrin på efterkälken. 

Mjukvaruutvecklingen var nämligen fortfarande baserad på att arbetet tydligt skulle 

planeras innan något verkligen byggdes och i vissa fall kan det fungera (Medinilla, 

2012). 

 

Studier av projekts lyckandegrad gjorda av konsultfirman Standish Group (1994) 

visade att 16,2 procent av projekten bedömdes som lyckade då de levererat i rätt tid, 

en produkt med den kapacitet som efterfrågats och dessutom hållit sig inom budget. 

52,7 procent visade sig dock som ej lyckade då man antingen levererat för sent, 

överstigit sin budget eller levererat en produkt som inte haft en tillräckligt god kvalitet. 

31,1 procent av projekten som undersöktes avslutades eller användes aldrig (The 

Standish Group 1994).  

 

Samtidigt menade The Standish Group (1994) att halva kostnaden för att utveckla 

mjukvara visade sig vara kostnader som inte gav värde till produkten. Förklaringen till 

utfallet som undersökningarna visade var brist på planering och för dåligt definierade 

krav. De organisationer som lyckats bäst enligt studien var dock de som var mindre, 

med färre deltagare och som jobbade i projekt med korta tidsintervall. Samtidigt har 

de haft en tät kommunikation med kunden, vilket har gjort att dessa organisationer 

kunnat anpassa sig snabbt till nya krav och hålla en god kvalitet på sin produkt 

(Medinilla, 2012).  

 

2. TEORETISKT RAMVERK  
 
I detta kapitel presenteras vad agilt arbetssätt innebär och kommer ifrån och därefter 

förklaras metoden scrum. Därefter presenteras roller och ansvar, och slutligen 

mandat.  

2.1 Agile 

 

Till skillnad från mer traditionella metoder så menar Cobb (2015) att agilt arbetssätt 
börjar med en enkel plan, det vill säga att planen är inte lika väldefinierad och är 
beredd på att planen kommer att utvecklas med projektet. Charles G. Cobb skriver i 
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boken The Project Manager’s Guide to Mastering Agile att det finns fem specifika 
fördelar med att använda sig av agile. Den första fördelen är att metoden fokuserar 
på att uppnå bra affärsresultat genom att vara anpassningsbar. Den andra fördelen 
är att tiden till marknad minskar eftersom; uppstartstiden för projekt minskar, ökad 
effektivitet i projekten, koncentration på att arbeta enkelt samt undvika arbete som 
inte tillför något värde. Den tredje fördelen handlar om hur agile bidrar till lägre 
kostnader och ökad produktivitet genom att avlägsna flaskhalsar och onödiga 
linjechefsbeslut. Den fjärde fördelen är att agile ökar kvantiteten genom att låta 
arbetsteamen ansvara för kvaliteten så att den byggs in och inte överlämnar detta till 
en annan avdelning. När en produkt ska vara färdig så är den helt färdig och behöver 
inte skickas vidare till en annan avdelning för att kvalitetstestas som ofta är fallet med 
mer traditionella arbetsmetoder. Den femte fördelen Cobb skriver är att agile bidrar till 
en mer effektiv organisation eftersom personerna i den får befogenhet att genomföra 
sitt arbete och blir motiverade. Detta eftersom agile har fasta värderingar och i dem 
ingår respekt för människor (Cobb, 2015).  

2.1.1 Det agila manifestet 

 

Konceptet Agile skapades i form av en ideologisk skrift där 17 stycken erfarna 

mjukvaru specialister under en konferens år 2001 tillsammans utvecklade ett 

manifest. Företrädarna kallade sig för “The Agile Alliance” och har genom manifestet 

haft en stor inverkan i olika industrier världen över på grund av dess fördel för 

speciellt mjukvaruföretag. Manifestet motsvarar det agila konceptet och har till syfte 

att utveckla processer som är flexibla, snabba och mottagliga för en konstant 

föränderlig omvärld. Det Agila Manifestet innehåller tolv olika principer och fyra 

värderingar som tillsammans syftar till ett bättre sätt att utveckla mjukvara på (Bibik, 

2018). Värderingarna är grunden för manifestet och är följande: 

 

1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg. 

2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. 

3. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. 

4. Anpassning till förändring framför att följa en plan. 

 

(Agile Manifesto, 2001; Bibik, 2018) 

 

De agila principerna som redovisas i manifestet är menade för organisationer som 

förlitar sig på de anställdas expertis och som bedrivs i en ständigt föränderlig miljö 

(Medinilla, 2012). 

 

Vidare är de agila principerna följande:  

 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefull programvara. 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 

utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 
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3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 

månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhets kunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen 

under hela projektet. 

5. Byggprojekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver och lita på att de får jobbet gjort. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 

förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet. 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare 

skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande. 

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt 

och justerar sitt beteende därefter. 

 

(Agile Manifesto, 2001; Bibik, 2018) 

 

The Agile Alliance huvudsakliga mål var att genom de olika principerna få 

organisationer att fokusera på processer med enklare vägar till beslutsfattande och 

leveranser istället för att rikta fokus på byråkrati. The Agile Alliance menar också att 

processer som innebär mycket byråkrati och onödigt arbete måste bytas ut eller tas 

bort för att organisationen ska fungera i en föränderlig miljö (Agile Manifesto, 2001). 

Några alternativa metoder för att undvika byråkratin kan bland annat vara synliga 

verktyg och dagliga möten för att alla inblandade ska kunna vara delaktiga i hur 

arbetet utvecklas och hur processerna fungerar i sin helhet (Medinilla, 2012). 

Strategin ska enligt företrädarna för manifestet innebära besparingar i form av tid och 

motivation, men skapar också effektivitet. Ytterligare för att lyckas uppnå det agila 

arbetssättet understryks det viktiga samarbetet kollegor sinsemellan (Medinilla, 2012; 

Agile Manifesto, 2001).  

 

Det agila manifestets principer, värderingar och verktyg har dock funnits runt om oss 

längre än sedan år 2001, även om det då blev summerat av The Agile Alliance. Vissa 

författare menar att manifestet bara baseras på förnuftighet som företrädarna för det 

agila manifestet endast satte ord på. Anledningen var för att förenkla 

mjukvaruutvecklandet för sig själva och andra efter att ha tröttnat på traditionella 

arbetssätt som inte alltid fungerat (Bibik, 2018).  
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2.2. Scrum 

 

Scrum är en av de vanligaste metoderna för att tillämpa agile och fungerar som en 

process för att styra och ta hand om mjukvaru- och produktutveckling där efterfrågan 

ofta förändras. Scrum är således ett av de viktigaste tillvägagångssätten som finns 

för att tillämpa agile (Cervone, 2011). Scrum är det ramverk som styr scrum metoden 

vilket har fått mycket uppmärksamhet inom teknologibranschen sedan slutet av 1900-

talet. Ramverket och namnet kommer från sporten rugby där teamet är en 

tvärfunktionell grupp med lagmedlemmarna som har olika specialiteter. Med sina 

olika färdigheter tar tillsammans teamet bollen vidare på plan som en och samma 

enhet. Rugby scrum kan också jämföras med ett mer traditionellt ramverk som kan 

liknas med stafett. Ett team tar stafettpinnen och lämnar sedan över till nästa team 

för att springa klart loppet (Nonaka & Takeuchi, 1986).  

 

Sporten och den agila projektlednings metoden kännetecknas av ett självstyre i 

gruppen där varje spelare har egna befogenheter och ansvar över sin position. 

Tydliga mål är också kännetecknande för metoden och sporten då hela teamet är 

helt på det klara med vart arbetet ska leda. Det kollektiva ansvaret i teamet innebär 

att alla är ansvariga till att hjälpas åt för att nå målet oavsett sina individuella 

ansvarsområden (Gustavsson, 2014).  Scrum fungerar inom många olika branscher 

där efterfrågan ofta förändras. Det kan bland annat användas för att utveckla 

mobiltelefoner, utforma mjukvara och för att bedriva avdelning för marknadsföring i 

medieföretag (Gonçalves, 2018). Metoden är inte passande för arbetsmiljöer som är 

stabila, lätta och där efterfrågan är förutsägbar. Scrum genererar slutprodukter av 

hög kvalité genom en produktivt, effektiv och kreativ arbetsmetod (Gonçalves, 2018).  

 

Scrum innehåller tre viktiga byggstenar processer, artefakter och roller. Det finns fem 

huvudsakliga aktiviteter som tillhör processerna och dessa är; sprint, 

sprintplaneringsmöten, sprint återkopplingsmöte, kickoffen och den dagliga scrum 

(Cervone, 2011).  

2.2.1 Processer 

 

I scrum arbetar arbetsteamen, också kallade scrum team i sprintar. En sprint varar i 

högst en månad där en möjlig framtida produkt skapas. Först när en sprint är klar kan 

en ny påbörjas och under en pågående sprint får ändringar som kan ha inverkan på 

sprintens slutmål inte utföras (Gonçalves, 2018).  

 

Vid planeringsmöte i sprint träffas hela scrum teamet för ett möte som kan vara i upp 

till en dag. Mötet delas upp i två delar och i den första delen fastställs en produktlogg, 

som är en lista över krav som projektet ska uppnå och målet med sprinten bestäms. I 

den andra delen av mötet bestäms sprinten. Kickoffen är ett möte som liknar 

planeringsmötet för sprints struktur, men här bestäms huvudmålen och en sprintlogg 
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på högre nivå. Efter att sprintens planeringsmöte har ägt rum så kan sprinten börja 

(Cervone, 2011).  

 

I den dagliga scrum hålls ett möte varje dag vid samma tidpunkt som varar i femton 

minuter. Mötet är till för att mäta hur långt det är kvar till slutmålet och för att se om 

scrum teamet är i fas med sprintloggen. Under mötet synkroniseras 

utvecklingsplanen och aktiviteter med varandra för de närmaste tjugofyra timmarna. 

Under mötet sker också genomgång av vad som behöver utföras tills nästa möte och 

vad som skett sedan föregående möte (Gonçalves, 2018).  

 

När en sprint är slut genomförs ett återkopplingsmöte med scrum teamet och andra 

berörda. Om sprinten har pågått i en månad varar ofta ett återkopplingsmöte i fyra 

timmar. Under mötet utvärderas arbetet och ser över vad scrum teamet har uppnått 

under sprinten. Arbete som kan ha varit över från föregående sprint ses över samt 

om det finns något kvar av sprinten som precis varit. Om produktloggen behöver 

uppdateras görs även detta vid återkopplingsmötet (Gonçalves, 2018). I figur 1 visas 

en överblick över processerna. 

 

 
Figur 1. Genomförande sprint (Henrik Kniberg, u.å.). 
 

2.2.2 Artefakter 

 

Den andra byggstenen för scrum är de tre artefakterna produktlogg, sprintlogg och 

burn-down diagram (Cervone, 2011). En sprintlogg används under en sprint och är 

en lista med arbetsuppgifter som ska genomföras under sprintens gång. När en 

sprint är klar innebär det att produkten har kommit ett steg närmare till att vara färdig. 
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Under en sprint används även en produktlogg som också är en lista men som 

innehåller krav som måste uppfyllas hos den färdiga produkten och tänkbara 

ändringar. För att kunna se hur mycket arbete som är kvar tills sprinten nått sitt mål 

används ett burn-down diagram som visas i figur 2. Diagrammet visar hur mycket 

som är kvar av arbetsuppgifterna i sprintloggen. Diagrammet visar även utsikten för 

att uppnå målen samt ha uppsikt över utvecklingen (Gonçalves, 2018).  

 

 
Figur 2. illustrerar en översikt på ett burn-down diagram (Henrik Kniberg, u.å.).  
 
Nästa verktyg är scrum tavlan. På tavlan visas en visuell bild över sprintloggen, men 

också en lista över aktiviteter eller framtida uppgifter att utföra under nuvarande 

sprinten. Dessa uppgifter placeras på tavlan i form av post-it lappar som visas i figur 

3. Tavlan kan ha många olika uppsättningar, men den vanligaste uppsättningen är att 

använda sig av tre kolumner varav ena står för uppgifter att utföra, andra står för 

uppgifter som utförs i nutid och tredje står för uppgifter som redan utförts. Uppgifter 

påbörjas under sprinten genom att flytta post-it lappen med en viss uppgift på, från 

kolumnen som står för uppgifter att utföra till kolumnen som står för vad som görs just 

nu. När uppgiften därefter är färdig så flyttas post-it lappen till tredje kolumnen och 

markeras på så sätt som slutförd. Genom att ha med detta verktyget i arbetet så 

skapas ett kontinuerligt och visuellt flytande av aktiviteter över tavlan som pågår 

under sprinten. Verktyget ger teamet en uppfattning om deras planering eftersom 

tavlan precis bör vara slut på aktiviteter i slutet av varje sprint ifall teamet planerat 

sprinten bra (Cooper, 2016). 
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Figur 3. illustrerar en översikt på en scrum tavla (Henrik Kniberg, u.å.). 
 

2.3 Roller och ansvar 

 

Den sista byggstenen för scrum är roller (Cervone, 2011). Inom Scrum finns tre 

huvudroller som har olika mål, ansvar och uppgifter för processen samt de olika 

metoderna. För varje team finns en roll som kallas scrum mästare, en roll som kallas 

produktägare och tredje rollen har självaste utvecklarna i scrum utvecklingsteamet 

(Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli, 2017). Även om alla dessa roller är 

typiska för scrum så behöver inte alla organisationer som anammat scrum använda 

sig av alla tre rollerna. I vissa fall kan organisationer behålla en eller fler av de 

traditionella arbetsrollerna och deras innebörd som exempelvis projektledare, 

projektförvaltare eller en mer traditionell form av teammedarbetare (Cooper, 2016). I 

figur 4 visas alla tre roller i dess sammanhang. 
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Figur 4. Illustrerar en översikt över scrum teamet, scrum mästaren och 

produktägaren i dess sammanhang (Henrik Kniberg, u.å.). 

 

Även om det bara finns tre huvudroller i scrum så kan en roll fördelas över flera 

personer och en person kan även ha två roller. Men det är viktigt att klargöra vem 

som har ansvar över vad genom att skriva ner den informationen. Rollen scrum 

mästare ska helst inte vara en heltids uppgift, bara om så krävs. Förespråkare av 

agile anser att rollen inte ska vara en heltids uppgift då de anser att scrum mästaren 

också ska vara med i det operativa arbetet för att ha inblick och förståelse för detaljer 

i arbetet (Gustavsson, 2014).  

 

Enligt författaren Craig Larman (2014) så värderar agile scrum mästarens involvering 

i teamet. Så mycket att personen som besitter denna roll endast bör arbeta 50 

procent med projektledning och resterande 50 procenten med projektarbete i teamet 

(Larman, 2014). Men enligt Ken Schwaber (2004) så räcker inte detta, utan 

författaren rekommenderar att endast 30 procent ut av tiden som scrum mästare bör 

gå till projektledning och resterande tid till projektarbete. Det är av stor vikt att de 

procent som återstår inte ska gå till arbete eller projektledning i ett annat team, 

eftersom det kan innebära intressekonflikter eller konflikter mellan vilka av teamen 

som ska tas om hand om först. Så även om projektledningen bara innebär 50 eller 30 

procent av tiden så kan problem som uppstår i teamet innebära 70 eller 90 procent 

arbete, vilket i totalen blir 120 procent som går till ett och samma team. Därav kan 

ansvaret bli överväldigande om en anställd har två roller i olika team och kan då 

resultera i att problem prioriteras bort på grund av viktigare problem på annat håll 

(Gustavsson, 2014). 

2.3.1 Scrum mästare 

 

Scrum mästarens ansvar i teamet är att se till teamets sätt att arbeta på, så att rätt 

artefakter och processer används och att dessa används på rätt sätt enligt agile. 

Denna roll ska även se till att teamet arbetar enligt de agila värderingar och regler för 

scrum som finns, samt att projekten utvecklas enligt vad som planerats 

(Azanha,Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli, 2017). I scrum mästarens roll ingår 

det även att vara en tjänande ledare och handledare för teamet, som under varje 

sprint har till ansvar att stödja teamet. Ansvaret inkluderar att ta bort olika hinder för 

utvecklarna i teamet så att de i sin tur kan arbeta mer effektivt utan att behöva 

bekymra sig över flaskhalsar i deras dagliga arbete (Cooper, 2016). Detta gör scrum 

mästaren till teamets coach snarare än en projektledare, vilket skulle vara 

motsvarigheten till en scrum mästare i en mer traditionell organisation. Som scrum 

mästare och coach arbetas teamets hinder bort för att hålla teamets egna drift och 

motivation uppe, medan den traditionella projektledaren låter teamet hantera hindren 

på egen hand och för att motivera teamets ställa krav (Gustavsson, 2014).  
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I vissa fall kan scrum mästarens coachande ledarform anses vara bristfälligt då det 

kan tänkas vara ett otydligt ledarskap när teamet hela tiden får bestämma själva. 

Denna slutsats menar Gustavsson (2014) är oftast något oerfarna projektledare gör. 

Ledarformen kan dock kritiseras av även erfarna projektledare som menar att, teamet 

i vissa diskussioner kan delas in i två läger som inte kommer överens med varandra. 

I dessa fall har scrum mästaren som uppgift att lösa konflikten för teamet och det kan 

lösas såväl kortsiktigt som långsiktigt. Det långsiktiga alternativet är att tillsammans 

med teamet lösa konflikten lägren sinsemellan, men detta finns det inte alltid tid till. I 

de fall då tiden är begränsad kan scrum mästaren behöva lösa konflikter kortsiktigt 

för att arbetet ska kunna gå vidare genom att själv ta beslut om hur gruppen ska gå 

vidare. Denna typ av konflikthantering bör dock endast vara av undantagsfall, då 

teamet annars i allra högsta grad bör ta besluten på egen hand. Detta är vad 99 

procent demokrati principen motsvarar, då den sista procenten representerar scrum 

mästarens ansvar att ta tillfälliga beslut om teamet inte klarar av det (Gustavsson, 

2014). Scrum mästaren har också som ansvar att tydligt klargöra för teamet vad 

rollen som scrum mästare innebär i form av ansvar och hjälp till teamet. Om inte 

detta är förstått av teamet så kan inte scrum mästaren arbeta effektivt eftersom 

hinder som behöver undanröjas kanske då inte kommer upp till ytan för scrum 

mästaren (Gustavsson, 2014). 

2.3.2 Produktägare 

 

Produktägaren representerar projekt, är kravställaren och har som ansvar att 

optimera produktvärdet genom att guida teamet i vad som är viktigast att utveckla. 

Genom att skapa och hantera en produktlogg ska produktägaren ge rätt 

förutsättningar och krav för teamet att maximera produktvärdet. I produktloggen har 

produktägaren som ansvar att prioritera olika uppgifter för teamet, vilka rangordnas 

med hänsyn till tidsbegränsningar och hur mycket värde en viss uppgift kan motsvara 

till produkten (Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli, 2017).  

 

Produktägarens roll inkluderas inte som en del i teamet, men jobbar emellertid väldigt 

tätt ihop med teamet för att se till att rätt produktkrav tas omhand under varje sprint. 

Utöver ansvaret produktägaren har för produktloggen och skapandet av denna, så 

har rollen också ansvaret för hanteringen av intressenter. Denna del av 

produktägarens arbetsbeskrivning försäkrar ledningsstöd, resurser till projektet, input 

och tar även hand om kundens medverkan till produkten (Cooper, 2016). 

Hanteringen av intressenter, även känt som stakehold management, innebär ett 

fokus på att alla inblandade grupper och de grupper som kan få konsekvenser av ett 

projekt ska hanteras rättvist. Exempel på dessa grupper är främst direkta intressenter 

såsom anställda, kunder, konsumenter och aktieägare. Vidare finns även indirekta 

intressenter såsom pressgrupper som försvarar intressen för specifika 

intressegrupper. Andra indirekta intressenter är tillsynsmyndigheter såsom lagen och 

kontrollorganisationer, men också media (Fassin, 2012).  
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Som produktägare ligger stor vikt på att personen som besitter denna roll även är 

tekniskt kunnig inom de olika områdena som finns för produkten. Eftersom teamet vid 

tekniska detaljfrågor har produktägaren att gå till för att diskutera huruvida de som 

team ska ta hand om frågan, så är det produktägarens roll att ansvara för att kunna 

kommunicera på rätt sätt för att utvecklarna ska förstå. Samtidigt ansvarar 

produktägaren över att vara så pass insatt att på egen hand kunna förstå 

utgångspunkten och bästa tillvägagångssätt för att tillsammans med teamet hantera 

detaljfrågor (Gustavsson, 2014). 

2.3.3 Scrum utvecklingsteamet  

 

Scrum utvecklingsteamet består av ett fåtal medlemmar, oftast mellan tre till nio 

stycken. Deras roll är som team att skapa och leverera en fulländad del av produkten 

som adderas efter varje sprint som tillsammans skapar slutprodukten (Azanha, 

Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli, 2017). Teammedlemmarna har även ansvar 

att lära sig av varandras områden under arbetets gång. Skälet är att teamet ska 

uppnå multifunktionellt lärande vilket scrum förespråkar, så att alla inom teamet kan 

ha insyn och förståelse för varandras områden. Genom att jobba som ett scrum 

team, istället för att bara göra sin del i arbetet och därefter lämna över stafettpinnen 

till nästa kollega, så hjälper detta processen och är idén bakom scrum att för att 

lyckas bättre (Nonaka och Takeuchi, 1986). Även om teamet inte ansvarar över 

produktloggens prioriteringsordning så kan de ändå ha en del att säga till om under 

planeringsmötet för den (Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli, 2017).  

 

Eftersom teamet är tvärfunktionellt då utvecklarna är specialiserade inom många 

olika områden som har med produkten att göra, så kan produktägaren använda 

deras hjälp och input för att verifiera att prioriteringsordningen i produktloggen är rätt. 

Om det inte är rätt justeras detta utefter teamets råd och expertis (Azanha, Argoud, 

Carmargo Junior & Antoniolli, 2017). I ett scrum team ligger även mycket personligt 

ansvar på var och en av alla teammedlemmar. För att arbetet ska vara effektivt så 

har alla i teamet eget ansvar över att presentera och argumentera för sin del i arbetet 

när beslut ska grundas på teamnivå, men samtidigt kunna komma överens med 

varandra. Om individerna i gruppen inte klarar av det så faller principen bakom scrum 

och då måste scrum mästaren ta beslutet för teamet (Gustavsson, 2014). 

Gustavsson (2014) skriver också att det inte är bra att vara fler än 10 stycken 

utvecklare i ett team för att behålla gruppens effektivitet.  

2.4 Mandat  

 

I organisationer är det vanligt att projekt följer en hierarkisk ordning där subprojekten 

rapporterar till programchefer som i sin tur rapporterar till en styrgrupp. Men i agile 

ser organiseringen inte likadan ut (Gustavsson, 2014).  
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I agile är den enskilda personen och hens expertis i scrum teamet väldigt viktig och 

det är teamet som får ansvar och mandat för att genomföra sprinten, inte ledningen. 

Detta innebär att teamet har ansvar för sitt projekt och mandatet för att lokalisera, 

välja och definiera arbetsuppgifter samt aktiviteter inom teamet. Det är inte heller 

ledningen som bestämmer projektmål och vem som ska göra vad under sprinten utan 

detta har teamet mandat och ansvar för att genomföra (Cooper, 2016). Det är teamet 

som har mandatet att göra vad som behövs för att sprinten ska uppnå sitt mål inom 

ramen för produktägarens prioritering i produktloggen (Azanha, Argoud, Carmargo 

Junior & Antoniolli 2017).  

 

En central del i agile är att se scrum teamet som en egen beslutsnivå gällande att 

hantera teamet. I traditionella projekt har en projektledare mer beslutsmandat i 

jämförelse med scrum team där denna roll kallas scrum mästare. I scrum team har 

rollen scrum mästare mindre beslutsmandat och teamet får mer mandat. Rollen 

innebär också att hjälpa teamet med att avlägsna problem men har inte mandat att 

fatta beslut över teamet. Personer som är nya i denna roll har ibland svårt att agera 

som en coach och låta teamet ha sitt beslutsmandat. Nya scrum mästare kan tycka 

att det är naivt att låta teamet få beslutsmandat och tycker att ett tydligt ledarskap är 

bättre. Men även erfarna scrum mästare är inte helt överens om hur mandatet för 

deras roll ska vara enligt agile. En vanlig invändning är hur de ska agera om det 

uppstår en konflikt där teamen delar upp sig i två grupper. Om en konflikt uppstår och 

tiden tillåter ska scrum mästaren reda ut konflikten med en långsiktig lösning så att 

teamet blir helt igen. Men om det är ont om tid kan en kortsiktig lösning vara enda 

möjligheten. Detta innebär att scrum mästaren får lov att ta ett beslut för teamet för 

att konflikten ska kunna lösas snabbt så att teamet kan gå vidare. I situationer där 

detta är den enda möjliga vägen att lösa en konflikt får scrum mästaren använda sitt 

mandat som yttersta beslutsfattare över teamet (Gustavsson, 2014).  

 

Varje projektgrupps projektbeställare, även kallat produktägare har fullt mandat att 

prioritera produktloggen. Oavsett vilken typ av produkt som produktägaren arbetar 

med, så är rollen densamma och har därför samma ansvar och ställer krav på 

slutprodukten (Gustavsson, 2014). Produktägarens ansvar och mandat är att se till 

att teamet levererar en bra produkt (Gonçalves, 2018). Förespråkare för agile menar 

att ett scrum team alltid ska ha en produktägare eftersom det annars kan leda till två 

olika svar till teamet. Men det är för många organisationer svårt att bara ha en 

produktägare då det är svårt att hitta en person som har ett tillräckligt brett synsätt. 

Organisationer som inte anser det vara möjligt för dem att ha en produktägare löser 

ofta detta genom att ha en produktägare per team, ett produktägarteam och en 

överordnad produktägare. Produktägarteamet finns där för att hjälpa teamet med 

produktkrav och med god kunskap inom olika relevanta arbetsområden för teamet. 

Det är viktigt att produktägaren kan ge svar till teamet och att hen har tillräckligt bra 

kunskap för att kunna hjälpa till. I organisationer är det vanligt att chefer har denna 

roll men i agila projekt är det produktägaren som har denna roll och mandat. Det är 
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även viktigt att definiera och skriva ner gränser för befogenhet och mandat mellan de 

olika rollerna så att gränsen mellan dem blir tydliga (Gustavsson, 2014).  

 

3. METOD 
 

I detta kapitel beskrivs metoden för arbetet. Kapitlet inleds med en beskrivning av de 

två forskningsstrategierna som används, kvalitativ ansats och fallstudie. Detta följs av 

en beskrivning av arbetets datainsamling och sedan utformning och genomförande 

av intervjuer. Vidare beskrivs urvalet av respondenter för intervjuerna och sedan en 

beskrivning av hur analysering av datan har genomförts. I slutet av kapitlet förklaras 

hur undersökningen har tagit hänsyn till fyra etiska principer. Sist i kapitlet 

presenteras arbetets tillförlitlighet och äkthet. 

3.1 Val av forskningsstrategier 

 

I undersökningen har två forskningsstrategier använts, kvalitativ ansats och fallstudie.  

3.1.1 Kvalitativ ansats 

 

För metodiken i arbetet har två huvudsakliga alternativ utvärderats det ena är 

kvalitativ metod och andra är kvantitativ metod. De har båda sina olika fördelar och 

nackdelar. Den kvantitativa metoden ger ett större statistiskt underlag. Detta samlas 

in med hjälp av fråge-enkäter som skickas till en större grupp personer och som kan 

ge en övergripande bild av gruppens uppfattningar (Bryman, 2008). Den kvalitativa 

metoden kan anses bättre för att beskriva en företeelse i dess kontext, genom att via 

underlaget skapa en tolkning och därmed ge en bättre uppfattning om fenomenet. En 

kvalitativ undersökning genomförs exempelvis genom att intervjua en liten grupp 

respondenter och därefter analysera datan (Justesen & Mik-Meyer, 2010). En 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder kan också användas genom att 

först använda enkätutskick och utifrån analys av dessa göra ett statistiskt urval för att 

gå vidare med djupintervjuer på personer man vill fördjupa frågeställningarna mot. 

Vid båda metoder söker man naturligtvis även verifiering i befintlig litteratur och 

artiklar (Bryman, 2008). Valet av metod för detta arbete är den kvalitativa metoden 

eftersom syftet är att skapa förståelse för rollerna, ansvaret och mandatet i dess 

kontext. Undersökningen har därför genomförts via intervjuer på en mindre grupp 

personer och intervjusvaren har därefter tolkats för att skapa en djup förståelse för 

fenomenet.  

 

Forskningsprocessen har varit induktiv vilket innebär att först genomfördes intervjuer, 

utan koppling till tidigare teorin, och sedan formulerades teori (Davidson & Patel 

2011). Enligt Bryman (2008) förknippas ofta induktiv strategi med kvalitativ forskning.  
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Ett konstruktionistiskt tolkningsperspektiv har använts i arbetet. Konstruktionism 

innebär att vår kunskap är konstruktioner av verkligheten och att världen är 

gemensamt uppbyggd. “Konstruktivismen hävdar rent generellt att det som vi 

tenderar att ta för givet - det som framstår som självklart, naturligt eller nödvändigt - 

är konstruktioner som alltid kunde ha sett annorlunda ut.” (Justesen & Mik-Meyer 

2011, s. 22). Tolkningsperspektivet har bra kritisk potential eftersom konstruktioner 

av verkligheten ses som något föränderligt och att konstruktioner alltid kan förändras.  

3.1.2 Fallstudie 

 

Fallstudier är vanligt vid kvalitativ forskning och vid mindre undersökningar 

(Denscombe 2016). “Fallstudier fokuserar på en förekomst (eller några få) av ett 

särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, 

förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta särskilda fall.” 

(Denscombe 2016, s. 91). Det är viktigt att det som ska undersökas kan studeras 

avskilt från sin kontext för att vara passande för en fallstudie. Det är också viktigt att 

fallet har tydliga gränser för att det inte ska flyta ihop med andra fenomen. I tabell 1 

visas fem olika typer av sociala fenomen som är lämpade att undersöka som en 

fallstudie (Denscombe, 2016).  

 

Tabell 1. Typer av fall (Denscombe 2016, s. 92). 

Typ                       Exempel 

Händelse             Strejk, gatuupplopp, ceremoni, festival 

Organisation       Kommersiell affärsverksamhet, sjukhus, skola 

Politik                  Ny hälsointervention, förändringar i pensionssystemet 

Plats                    Köpcentrum, nattklubb, olycksplats 

Process                Intern personalutbildning, rekryteringsprocess 

 

En fallstudie innebär att undersöka ett fall noggrant vilket är motsatsen till 

masstudier. Metoden fokuserar även på att ingående undersöka hur sociala 

processer och relationer ser ut och samspelar i social kontext (Denscombe, 2016). 

För att besvara undersökningens syfte valdes forskningsstrategin fallstudie eftersom 

metoden tillät att noggrant undersöka företag X som ett fall. Forskningsdesignen och 

också valts då en mer detaljerad och noggrann undersökning ville genomfördes 

eftersom just detta fall ansågs intressant att belysa (Bryman, 2008).  

3.2 Datainsamling 

 

Data kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är datan som samlats in av 

personerna som genomfört undersökningen och sekundärdata är data som erhållits 

ur exempelvis vetenskapliga artiklar och böcker (Bryman, 2008). Primärdata för detta 

arbetet har samlats in genom intervjuer och sekundärdata som använts kommer från 
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böcker, vetenskapliga artiklar och hemsidor. För att hitta vetenskapliga artiklar och 

böcker har söktjänsten primo använts. Sökord som använts är; Agile, scrum, scrum 

team, scrum master, product owner, stakehold management, agile leadership. 

3.3 Utformning och genomförande av intervjuer 

 

För att samla in primärdata och kunna besvara arbetets forskningsfrågor 

genomfördes intervjuer. Enligt Yin (2014) är intervjuer en av de viktigaste 

informationskällor vid fallstudier och är bra för att få insikt i personers olika åsikter 

och för att fokusera på arbetets ämne. Det finns tre olika typer av intervjuer vid 

fallstudier; kortare intervjuer, survey intervjuer och långvariga intervjuer. Kortare 

intervjuer varar i cirka en timma och var den typen av intervju som genomfördes hos 

företag X (Yin 2014).  

 

Ett fåtal semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få en mer ingående 

överblick av hur medarbetarna på företag X upplever det agila arbetssättet. Denna 

metod innehåller öppna frågor vilket är mer flexibelt, då intervjun lämnar utrymme för 

följdfrågor och ger intervjupersonerna möjlighet att själva berätta om sina upplevelser 

och erfarenheter inom ämnet.  Intervjuerna fick på så sätt ett systematiskt likadant 

upplägg som ändå gav utrymme för att tala fritt för dem som intervjuades (Bryman 

2008). Intervjuguiden som togs fram diskuterades innan med vår handledare på 

Högskolan i Borås innan några intervjuer genomfördes. 

 

Guiden skickades ut till nästan alla respondenter innan intervjun i syfte om att de 

skulle vara förberedda och trygga med de frågor som ställdes. Intervjuerna 

genomfördes med en person i taget och skedde i mindre grupprum hos företag X 

som respondenterna bokade. 

 

Innan varje intervju började förklarades syftet med undersökningen och att intervjun 

var frivillig. Ytterligare förklarades att respondenterna var anonyma och att 

informationen som samlades in från intervjun bara ska användas för 

undersökningens syfte.  

 

Sedan ställdes frågan till respondenterna om de känns trygga i att intervjun spelades 

in eftersom detta ger en mer exakt återgivning av en intervju än anteckningar (Yin 

2014). Alla respondenter gick med på att intervjun spelades in och detta underlättade 

även för intervjuarna som inte behövde anteckna.  

3.4 Urval 

 

Vid urval av respondenter så valdes tre olika team för intervjuer från en avdelning på 

företag X. Den röda markeringen i figur 5 visar de team som intervjuats. Ett team 

arbetade med hårdvara, ett med mjukvara och det tredje teamet med både hård och 

mjukvara. I varje team intervjuades en scrum mästare, en produktägare och en 
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utvecklare. Tyvärr så var produktägaren i teamet som arbetade med mjukvara väldigt 

upptagen och därför skedde inte någon intervju med den personen. Men exakt vilka 

team och personer på företag X som intervjuades valde vi inte själva utan det var vår 

kontaktperson på företaget som tog kontakt med personal och fråga om de ville ställa 

upp på en intervju. Det var även extra viktigt att få med alla de olika rollerna för att 

dels jämföra deras uppfattning om sina roller, men också för att jämföra dess utfall 

mellan de olika avdelningarna.  

 

 
Figur 5. Illustration av organisationsschemat för företag X (Scaled agile framework, 

u.å.). 

3.5 Etik 

 

Vid svensk forskning finns etiska principer och fyra av dessa har uppfyllts i denna 

undersökningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet har för undersökningen inneburit att personerna 

som blivit intervjuade har fått information om arbetets syfte, att det är frivilligt att delta 

och kan avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet har följts genom att 

personer som deltagit i intervjuer haft rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet har också uppfyllts i undersökningen genom att information 

om de personer som medverkat i undersökningen och deras personuppgifter inte 

varit tillgängliga får någon annan än de två studenterna som genomfört detta arbete. 

Principen nyttjandekravet har också uppfyllts vilket innebär att datan som samlats in 
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genom varje intervju bara har använts för syftet med undersökningen (Bryman, 

2008). 

3.6 Analys av data 

 

Det finns flera olika sätt att analysera kvalitativa och kvantitativa data. Men det är 

besvärligare att analysera data från kvalitativ forskning än data från kvantitativ 

forskning. Detta eftersom kvalitativa data ofta kommer från intervjuer och 

observationer. Ett tillvägagångssätt att analysera kvalitativa data är genom metoden 

grounded theory (Bryman, 2008). Metoden grundades av Glaser och Strauss (1967) 

och är den vanligaste metoden vid analys av kvalitativa data. Grounded theory är en 

metod där insamling av data utförs kontinuerligt under forskningsprocessens gång. 

Baserat på den valda datan sker sedan analys för att vidare utveckla teorier. Det 

finns flera olika redskap för grounded theory och en av de viktigaste av dessa är 

kodningen som är viktig vid generering av teorier. Kodningen sker genom att 

kategorisera den del av datan som anses viktigast för forskningen som i sin tur 

genererar teorier, i denna metod är det vanligt att kodningen under 

forskningsprocessens gång uppdateras och teorierna omvärderas (Bryman, 2008). 

 

Ett annat sätt att analysera den kvalitativa datan för arbetet är genom att använda en 

tematisk analysmetod. Metoden går ut på att urskilja mönster och hitta teman från 

den skriftliga datan som insamlats från intervjuer. Struktureringen av datan sker 

genom en kategorisering och kodning av bland annat återkommande teman, uttryck 

och likheter som gör det enklare att upptäcka mönster i undersökningen. Om ett 

mönster kan urskiljas kan också ett tema skapas som inkluderar flera olika 

intervjupersoners uppfattningar och upplevelser. Utifrån de olika teman som hittats 

avgörs därefter om några eller flera av dessa teman kan vävas samman till bara 

några få övergripande teman. Användandet av den tematiska analysmetoden innebär 

att den skriftliga datan ska läsas flera gånger om för att understryka allt som sagts 

och som har med ett utvalt tema att göra. Därefter används det utvalda materialet 

som bäst kan kopplas till syftet för att göra en matris som speglar resultatet av den 

utvalda data och dess teman (Bryman, 2008). 

 

Ytterligare kan även en analytisk induktion användas för att analysera den kvalitativa 

datan. Denna metod påbörjas genom att definiera en forskningsfråga som ligger till 

grund för formuleringen av hypoteser vilka förklarar tänkbart scenario. Efter det att 

forskningsfråga och hypotes framtagits startas insamling av data från olika fall. Om 

ett fall inte överensstämmer med hypotesen kan detta fall antingen uteslutas eller så 

omformuleras hypotesen och därefter fortsätter insamlingen av data. Om 

nästkommande fall också avviker från hypotesen får antingen fallet förkastas eller 

hypotesen omformuleras på nytt. På detta sätt kan varje fall generera en ny teori så 

länge fallet inte förkastas (Bryman, 2008). 
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Val av metod för analys av data från intervjuerna på företag X är grounded theory då 

beskrivningen av företagets situation beskrivs först i intervjuerna. Metoden lämpar sig 

bäst för undersökningen eftersom datan från intervjuerna ska bygga såväl teori som 

resultat, därför krävs en flexibilitet hos analysmetoden vilket kodningen i grounded 

theory tillåter. 

3.7 Tillförlitlighet och äkthet 

 

För att få förståelse för kvaliteten i en undersökning är reliabilitet och validitet en 

viktig bedömningsgrund. Många forskare som arbetar kvalitativ menar att reliabilitet 

och validitet inte är lika anpassat till kvalitativa undersökningar, i jämförelse med 

kvantitativa, och behöver anpassas (Bryman, 2008). Guba & Lincoln (1994) och 

Lincoln & Guba (1985) menar att för att uppskatta kvalitén i kvalitativa 

undersökningar bör kriterierna äkthet och tillförlitlighet appliceras. Tillförlitlighet har 

fyra delkriterier som motsvarar kriterierna intern validitet, extern validitet, reliabilitet 

och objektivitet som används vid kvantitativ forskning (Bryman, 2008). Delriterierna 

för kvalitativa undersökningar är följande: 

 

 Trovärdighet (“credibility”), som är en motsvarighet till intern 

validitet. 

 Överförbarhet (“transferability”), som motsvarar mot extern validitet.  

 Pålitlighet (“dependability”), som kan jämföras med reliabilitet. 

 En möjlighet att styrka och konfirmera (“confirmability”), som 

motsvarar    objektivitet.  

 

(Bryman 2008, s. 354) 

 

För att öka trovärdigheten kan triangulering användas. Triangulering innebär att se 

forskningsproblem från olika perspektiv och kan åstadkommas genom att på olika 

sätt kombinera metoder. Exempel på detta är kombination av analysmetoder, 

forskningsstrategier och forskningsdesign. I detta arbetet har forskartriangulering 

använts vilket innebär att det varit mer än en persons perspektiv har använts genom 

hela arbetet. I arbetet har även datatriangulering använts. Datatriangulering har 

också använts genom jämförelse av datainsamling från intervjuerna där urvalet varit 

tre olika roller arbetsroller från tre olika team (Denscombe, 2016).  

 

Överförbarhet innebär hur och om resultatet från undersökningen kan ge allmän 

tillämpning till andra situationer och sociala miljöer. I kvalitativ forskning är det viktigt 

för överförbarheten att resultatet har täta beskrivningar (Bryman, 2008).  

 

För pålitlighet är det viktigt att forskarna har ett granskande synsätt (Guba & Lincoln, 

1994). Med detta menas att faser i undersökningen såsom till exempel urval och 

problemformulering redogörs och finns tillgänglig. Ett annat sätt att en undersöknings 

pålitlighet är att låta kollegor granska kvalitén på tillvägagångssätt som tillämpats 
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(Bryman, 2008). I detta arbetet har en kollega genom ett opponeringstillfälle vid 

Högskolan i Borås gett synpunkter på arbetet. Även en handledare vid högskolan har 

gett rekommendationer på tillvägagångssätt för arbetet.  

 

Styrka och konfirmera innebär att de som genomfört undersökningen inte låtit sina 

personliga värderingar eller åsikter har påverkat arbetets slutatser. Genom att 

granska undersökningens resultat är det tydligt att värderingar och åsikter inte haft 

någon påverkan på slutsatserna.  

 

Äkthet har fem generella punkter som berör konsekvenser för forskningen. Första är 

om undersökningen gett bra bild av de studerade personernas uppfattningar och 

åsikter. Den andra punkten berör om undersökningen kan hjälpa personer som 

medverkat i den till utökad kunskap av sin sociala situation. Tredje punkten handlar 

om personer som medverkat i undersökningen fått ökad kunskap om hur personer i 

samma miljö uppfattar saker. Den fjärde punkten är om undersökningen har påverkat 

så att personerna som medverkat i undersökningen har möjlighet att påverka sin 

situation. Den sista punkten handlar om personerna som medverkat i 

undersökningen fått ökade chanser för att utföra möjliga åtgärder (Bryman, 2008). 

Eftersom de personer som medverkat i undersökningen fått tillgång till arbetet så 

berörs punkt två och tre hos de personer som läst arbetet.  

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras arbetets resultat och analys. Kapitlet har delats in i de tre 

olika teman som använts i intervjuguiden. Teman och tillhörande frågor presenteras i 

samma ordning som i intervjuguiden. En fråga i taget presenteras och direkt därefter 

presenteras respondenternas svar som kopplas till teorin.  

 

De respondenter som är scrum mästare betecknas med SM, produktägare betecknas 

PO och utvecklare betecknas D. Efter beteckningen står siffran ett, två eller tre som 

visar vilket team respondenten tillhör. För att förtydliga detta ytterligare finns en tabell 

nedan.  

 
Tabell 2. Illustrerar respondenternas roller och teamens arbetsområde. 

Vad teamet arbetar 
med 

Scrum master 
(SM) 

Produktägare (PO) Developer 
(D) 

Mjukvara (1) SM1 Intervju kunde ej 
genomföras 

D1 

Hårdvara (2) SM2 PO2 D2 

Mjukvara och 
hårdvara (3) 

SM3 PO3 D3 
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4.1 Roller 

 

Tabell 3. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; roller 

1. Har du någon rollbeskrivning och skiljer sig din nuvarande roll till din roll innan 

införandet av agilt arbetssätt? 

 

De respondenter som svarade att de var scrum mästare hade en relativt likgiltig syn 

på rollen. Alla var överens om att de arbetar som tjänande ledare för teamet genom 

att ta bort olika störningsmoment som kan få utvecklarna i teamet att fokusera på 

annat än det de ska. Vilket är teamets produktlogg och det som antagits från loggen i 

varje sprint. Detta stämmer bra överens med hur Cooper (2016) beskriver rollen som 

scrum mästare. Författaren skriver att en scrum mästare ska vara en tjänande ledare 

och handledare för teamet genom att avlägsna hinder för dem så att de kan arbeta 

mer effektivt.  

 

”SM3: Tiden jag spenderar som scrum mästare går till att säkerställa att 

teamet jobbar i enlighet med det sättet vi bestämt att jobba. Hjälpa dem 

med hinder som de kan stöta på och bara säkerställa att de fokuserar på 

att jobba med sprintlogg saker. [...] Jag försöker att få utvecklarna att 

fokusera på sprint uppgifterna och om inte det går på grund av någon 

annan kollega så kan jag tala med denne, eller ta över och hjälpa med 

uppgiften.” 

 

Utöver den vardagliga rollen i arbetet så håller respondenterna SM1, SM2 och SM3 

också med varandra om att den tidigare ledarrollen som ersatts med scrum mästare 

innebar ett mer direkt ledande. Som scrum mästare ingår det enligt respondenterna 

att låta teamet gå sin egna väg istället för att leda med hela handen. Gustavsson 

(2014) ser precis som respondenterna rollen scrum mästare som en mer coachande 

roll än en ledande. Den coachande rollen ska endast tillåta och möjliggöra för teamet 

att själva känna motivation och ansvar till att driva arbetet och ta beslut (Gustavsson, 

2014). SM2 förklarar det som att hen har tagit ett steg tillbaka i ledarrollen och istället 

uppträder som en tjänare till teamet. SM1 förklarar samma sak fast istället med 

antalet timmar hen lägger ned på att leda och menar att omfattningen av ledande i 

teamet har avtagit betydligt sedan hens tidigare roll som traditionell teamledare. 

 

”SM3: Som scrum mästare försöker jag lära teamet den agila vägen. Jag 

försöker stötta dem till att bli mer själv organiserade och självgående. Så 

när någon kommer till mig med en fråga så svarar jag ofta att jag inte vet 

svaret, men att jag kan leta och hjälpa att komma till svaret. Men oftast 

försöker jag först fråga vad dem tror och tycker själva så att de som team 

ska lista ut teamet tillsammans.” 



 

 

 

- 22 - 

 

Utdraget ovan som SM3 nämner stämmer bra överens med hur en scrum mästare 

ska arbeta då det är hens ansvar att leda teamet till att tillsammans arbeta agilt och 

följa de agila värderingarna och principerna (Azanha, Argoud, Carmargo Junior & 

Antoniolli 2017). 

 

Två av de respondenter som svarat att de jobbar som scrum mästare har också 

svarat att alla scrum mästare enligt företag X modell har två val.  

 

”SM1: Företagets regler för rollen är att antingen så är jag 40 procent 

utvecklare och 50 procent scrum mästare för ett team, eller så kan jag vara 

scrum mästare för två team samtidigt. Men jag är scrum mästare för tre 

stycken team samtidigt.” 

 

SM1 har scrum mästare rollen för fyra olika team och SM3 har scrum mästare rollen 

för samma team som hen arbetar som utvecklare i. Craig Larman (2014) stödjer ena 

alternativet som respondenterna fått presenterat för sig, eftersom Agile värderar 

scrum mästarens involvering i teamet så menar författaren att de gärna får arbeta 

med teamets tekniska bitar som en utvecklare till åtminstone 50 procent. Resterande 

tid uttrycker Larman bör gå till att coacha teamet. Ken Schwaber (2004) menar dock 

att det är för lite involvering i teamets arbete och anser att scrum mästaren till 70 

procent ska arbeta med projektarbetet i teamet. Det andra alternativet som 

respondenten tar upp om att arbeta som scrum mästare för två eller fler team 

samtidigt är inte ett bra alternativ för en scrum mästare. Oavsett hur många procent 

av arbetet som går till de olika teamen i form av projektledning så kan detta innebära 

intressekonflikter för scrum mästaren, eftersom situationer kan uppstå där scrum 

mästaren måste välja vilket ut av teamen hen ska hjälpa först om båda har problem 

eller är i behov av hjälp samtidigt. Sannolikheten för ett okontrollerbart ansvar ökar 

drastiskt i och med en sådan situation för scrum mästaren (Gustavsson, 2014). 

 

De respondenter som svarade att de är produktägare var tydliga med att denna roll 

innebar allt som har att göra med den tekniska delen för deras produkt. Det är viktigt 

att produktägaren är tekniskt kunnig kring sin produkt då hen både ska svara på 

detaljerade tekniska frågor om krav, samt kunna prioritera vilken teknik som teamet 

ska arbeta med för att optimera produktvärdet så mycket som möjligt (Gustavsson, 

2014). De anser att deras roll inkluderar ett nära arbete med teamet, men samtidigt 

att rollen inte är en del av teamet. Cooper (2016) menar också att produktägaren inte 

är en del av teamet, men understryker samtidigt vikten av att arbeta tätt intill teamet 

för att hålla koll på att rätt produktkrav tas om hand under varje sprint. Tidigare hade 

den motsvarande rollen för produktägaren inneburit ett större ledarskap och 

inkluderat projektuppföljning för teamet, vilket nu ändrats eftersom de inte har med 

teamet att göra på samma sätt. PO2 förklarar att i den nya rollen som produktägare 

så jobbar hen inte längre med pågående projekt tillsammans med teamet, utan 

istället så jobbar hen med det som ska prioriteras och utföras av teamet under 
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nästkommande period. PO3 har i och med den agila transformationen i 

organisationen fått rollen som produktägare i totalt fyra stycken team och menar att 

detta skiljer sig en hel del från den tidigare rollen eftersom hen nu har fyra gånger 

större omfattning av arbete än tidigare. 

 

De flesta av respondenterna som svarade att de arbetar som utvecklare i teamet 

uttryckte sig väldigt lika kring vad de har för roller. Alla var nämligen osäkra på vad 

deras roll innebar eftersom vid tidigare arbetssätt hade de haft en fast position, men 

att den nu är otydlig. Alla förutom D3 menar att deras roll som utvecklare i det agila 

teamet innebär att de ska röra sig utanför sin tidigare arbetsuppgift och även lära sig 

om andra områden som har med produkten att göra. Enligt Nonaka och Takeuchi 

(1986) är lärandet av övriga områden i teamet väldigt viktigt i scrum eftersom det ska 

främja samarbetet och få teamet att tillsammans arbeta effektivt. Utvecklare D3 

ansåg sig ha för mycket arbete för att sätta sig in i vilken roll hen hade i dagsläget 

och tyckte därför att allt var väldigt otydligt. Hen fokuserade istället bara på det som 

blev lagt på hens bord. D2 står ut lite i sitt svar jämfört med de andra två utvecklarna 

då hen förutom att tycka sig ha en otydlig roll även uppfattar oklarheter i hens roll i 

teamet.  

 

”D2: Jag har ju jobbat med vissa komponenter i 2 år nu men ska jag göra 

det fortfarande eller ska jag också börja jobba med andra komponenter 

och behöva hålla på liksom med bänkprover eller är tanken att jag ska 

fortsätta att jobba mest med detta för att jag har mest erfarenheter inom 

det?” 

 

Överlag så uttrycker respondent D1 och D2 att den tekniska rollen i arbetet är otydligt 

i deras nya arbetssätt. Men att deras roll är en del av teamet som tillsammans ska 

jobba och lära av varandra för att kunna arbeta med olika uppgifter från 

produktloggen och skapa kvalitet i produkten tycker de är tydligt för deras roll. 

Respondent D2 finner dock problematik i själva lärandet av andra i teamet, då hen 

menar att vissa utvecklare i teamet inte riktigt anammat den nya utvecklar rollen där 

alla ska lära sig av varandra. Enligt Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli 

(2017) är det agila teamet tvärfunktionell vilket betyder att de olika utvecklarna har 

olika expertiser och att de som team med allas olika expertis ska samarbeta för att 

skapa en produkt. Varje utvecklare i teamet bör ha ett område som just hen har 

erfarenhet och kunskap inom (Takeuchi & Nonaka, 1986). Därför behövs alla 

utvecklare extra mycket på deras egna områden. Det är utvecklarnas egna ansvar att 

presentera och argumentera för det område som hen har extra mycket kunskap inom 

jämfört med övriga gruppen när teamet exempelvis ska ta beslut för arbetet. De 

otydligheter som respondenterna tar upp kring deras roll är väldigt negativt om 

teamet ska kunna arbeta effektivt (Gustavsson, 2014). 

 

”D1: Alltså vissa menar att om du jobbat som testare så är du testare 

medan jag säger att jag kan absolut jobba med testning, men jag har inte 
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jobbat som det innan. Men jag kan jobba med testning och förstå hur man 

ska göra. Det är för många väldigt kontroversiellt att säga. Det tycker jag är 

lite tråkigt, vi måste vara mycket mer inbjudande. Bjuda in varandra och 

framförallt se det gränsöverskridande.” 

 

Som det nämndes tidigare i detta avsnittet så talar även Nonaka och Takeuchi 

(1986), för vikten av det gränsöverskridande lärandet inom teamet precis som 

respondent D1 menar med utdraget ovan. 

 

Tabell 4. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; roller.  

2. Tycker du att din rollbeskrivning stämmer överens med vad du faktiskt gör på jobbet?  

 

Fem av respondenterna tycker att deras rollbeskrivning stämmer överens med vad 

de gör på jobbet. Respondent SM2 tror att vad hen gör på arbetet stämmer hyfsat 

med rollbeskrivningen. Men respondent PO2 tycker att mycket av det gamla 

arbetssättet som fanns innan agile infördes fortfarande till viss del sitter kvar. Hen är 

osäker i vissa frågor och vet inte om de är produktägaren eller scrum mästarens 

ansvar. Respondent D3 kunde inte svara på frågan eftersom hen inte vet hur 

rollbeskrivningen ser ut. 

 

Tabell 5. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; roller 

3. Hur ser din roll ut i teamet? 

 

“SM1: Första saken är att se till att vi följer scrum arbetssätt. Och om 

någon behöver hjälp från oss som coachar lär vi teamet hur man ska lösa 

olika problem på ett agilt sätt. Och vi hjälper också gruppen med att lösa 

alla problem som de har.” 

 

De tre scrum mästarna SM1, SM2 och SM3 berättar att de finns där för sitt team 

genom att stödja teamet, finnas till hands och hjälper till vid frågor. Detta stämmer 

överens med hur Cooper (2016) anser att en scrum mästares roll ska se ut. SM1 

berättar att hen arbetar som en coach för sitt team. Gustavsson (2014) menar att ett 

coachande ledarskap är en stor del av rollen.  

 

“SM2: Jag tror att de inte använder rollen till mer för att de tycker att, vad 

ska man säga. De tycker och tänker att det här med produktägare som vi 

också har enbart är kopplat till tekniken, SM är ju mer med i daglig 

verksamhet.” 

 



 

 

 

- 25 - 

I intervjun framgår att två av scrum mästarna har fler än ett team som de arbetar för. 

Gustavsson (2014) anser att rollen som scrum mästare inte bör vara en heltids 

uppgift. Författaren menar att scrum mästaren ska vara mer delaktig i endast ett 

team för att vara insatt på detaljnivå i arbetet. Larman (2014) anser också att rollen 

inte bör vara en heltids uppgift och lika så Schwaber (2004). 

 

Samtliga utvecklare anser att teamet är tvärfunktionellt och att utvecklarens roll i 

teamet har med det specifika expertisområde som utvecklaren har erfarenhet inom. 

Ytterligare anser respondenterna att deras roll är ett med teamet. Som utvecklare i 

teamet ingår diskussion och lärande av varandras olika arbetsområden för 

produkten. 

 

“PO2: Jag ser väl den som att generellt sätt så har jag har ansvaret för att 

bestämma vad vi ska göra, vad ger oss värde och så klart prioritera vad är 

viktigast av de här innehållet. [...] jag ser nog mer som att väldigt viktigt att 

produktägaren är med teamet, inte övervakar och kontrollerar utan mer 

med som en support hela tiden.” 

 

“PO3: Min huvudroll är egentligen att prioritera vad teamet ska jobba med 

och jag är egentligen ansiktet utåt. Så egentligen allting som alla företag 

vill ha gjort mot alla våra stakeholders så tar jag kontakten med dem. Jag 

tar alla de diskussionerna med alla utåt så att teamet kan jobba ostört. [...] 

Jag försöker vara väldigt delaktig i teamet så att om någon har frågor så 

försöker jag svara på dem, har jag inte svaret så tar jag reda på svaret. 

Sen försöker jag hålla mig lite distanserad också medvetet för att de ska 

kunna utvecklas som team och hitta sätt själva. Jag försöker peta så lite 

som möjligt i hur dem jobbar.” 

 

Både PO2 och PO3 förklarar att de hjälper teamet att prioritera vad teamet ska 

jobba med och att de inte vill kontrollera och övervaka för mycket över teamen 

de arbetar för. PO2 och PO3 anser också att deras roll innebär att vara ansiktet 

utåt för företaget och tar kontakt med företag för teamet så att de kan arbeta 

ostört. PO2 berättar att det är hens roll att hjälpa teamet med sin expertis i vad 

som ska göras och om de behöver hjälp.  

 

Tabell 6. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; roller 

4. Hur ser dina arbetskollegors roller ut i ditt team? 

 

 

”SM1: I vårt team kallar vi teammedarbetarna för developers, men alla av 

dem är inte just utvecklare. Några ”utvecklare” arbetar bara med testning 
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exempelvis, så vi har testarna, vi har systemdesigners och vi har kodare 

som skapar mjukvaran. Men vi försöker göra så att vi blir mer T-formade, 

så att även om någon har en speciell expertis inom ett område så kanske 

man kan hjälpa till inom ett annat område också. Så att man kan lära sig 

lite om det området också ifall att det området skulle behöva hjälp någon 

dag. Så på så sätt försöker teamet möjliggöra att de jobbar tillsammans 

inom varandras områden.” 

 

Enligt samtliga scrum mästare så finns två roller utöver deras roll i teamet, 

produktägare och utvecklare. I varje team finns enligt respondenterna flera utvecklare 

som är specialiserade inom olika områden, men som team försöker bredda sina 

kunskaper inom varandras professioner. Det som skiljer respondenternas svar åt är 

när det kommer till hur produktägarens roll ser ut i teamet. SM3 anser att hens 

produktägare är väldigt inkluderad i teamet och att hen också arbetar lite som 

utvecklare. Produktägaren själv säger sig dock inte vara utvecklare alls, men att hen 

kan hjälpa till så gott det går. SM2 svarar att produktägaren för teamet är tydlig med 

att hen tar hand om det tekniska området, men ifall detta innebär en omfattande 

ledarroll är för SM2 oklart. Respondent SM1 förklarar att produktägaren i hens team 

endast ska jobba med det tekniska för deras produkt, men att de gamla arbetssätten i 

resterande organisationen tar upp en del av tiden från produktägaren, vilket inneburit 

mindre kommunikation med teamet som produktägaren egentligen vill ha ett nära 

samarbete med. SM1 förklarar även vilka olika expertiser utvecklarna har i teamet. 

 

”PO3: De som är i teamet de kommer ju in i teamet med en viss 

kompetens som vi skapar av en viss erfarenhet så att de jobbar ju mycket 

med de som dem jobba med förut. Sen nu på senaste månaderna har vi 

försökt upprätta lite grann så att den personen som bara jobbade med det 

här förut och hade de mötena, med de här leverantörerna. Då försöker vi 

göra så att någon annan är med på de mötena så att den personen kanske 

kan lära sig ett nytt område och så. Men de har ju varit väldigt mycket att 

det du jobbade med förut jobbar du med nu, men jag vill jättegärna att vi 

kommer iväg från detta. Det är nog en nyckel för om man ska tänka agilt 

tänk att alla behöver kunna göra fler saker.” 

 

Idén bakom ovanstående påstående från PO3 kring utvecklarna i teamet och deras 

arbetssätt styrks i intervjusvaren från PO2, men det som skiljer de två produkt ägarna 

emellan är att PO2 inte tror att alla utvecklare i hens team kommer att kunna lära sig 

alla områden, eftersom områdena för hens teams produkt skiljer sig väldigt mycket 

ifrån varandra. 

 

De intervjusvaren som gavs ut av anställda med rollen som utvecklare stämmer väl 

överens med påståendet som SM1 svarade gällande hur de olika rollerna för 

utvecklare ser ut och hur de arbetar med varandra. D3 avvek dock då hen mestadels 

arbetade med sitt egna arbetsområde och tyckte att andra också skulle hålla sig till 
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sina egna sysslor då det för tillfället var för mycket att göra för att lära sig inom andra 

områden. 

 

Intervjusvaren från PO2 som arbetar som produktägare är i enlighet med tidigare 

påstående från D2 gällande scrum mästarens roll i teamet. D2 understryker 

utvecklarnas roll som team och att de ska vara självgående i arbetet. Medan scrum 

mästaren endast ska vara där och coacha eller hjälpa till om det skulle behövas för 

att teamet ska kunna fokusera på rätt arbetsuppgifter som adderar värde till 

produkten, vilket stämmer överens med tidigare intervjusvar. Även om detta är så 

PO2 tycker att scrum mästaren i teamet arbetar så tillägger hen att scrum mästaren i 

dagsläget även aktivt ställer frågor i teamet för att skapa en bättre helhetsbild av 

arbetet. I dessa situationer menar PO2 att scrum mästaren petar för mycket i arbetet 

och kontrollerar teamets arbete för mycket. 

 

”D2: Sedan har vi ju produktägaren och scrum mästaren men de är ju inte 

riktigt en del av teamet på det sättet, men scrum mästaren springer ju på 

vissa bollar som inte löser sig annars. Så han får liksom jaga det och så får 

vi fortsätta jobba med annat. Men produktägaren ska ju inte vara delaktiga 

i arbetet över huvud taget utan ska i princip bara sitta och planera och 

hålla koll och bryta ned funktioner och snacka med folk som vill ha saker 

gjort och planera in det i produktloggen.” 

 

Påståendet som D2 framförde höll även D1 med om, men D3 var inte tillräckligt insatt 

i exakt vad produktägaren och scrum mästarens roller innebar för att hålla med. 

 

Tabell 7. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; roller 

5. Vad är de tre mest utmärkande arbetsuppgifter i din arbetsroll? 

 

Intervjusvaren från alla tre scrum mästare är väldigt lika då de förklarar sin mest 

utmärkande arbetsuppgift som är att se till att teamet arbetar enligt ett agilt 

tillvägagångssättet. Genom att ta hand om hinder och förse sitt team med rätt 

förutsättningar för att kunna arbeta effektivt.  

 

”SM1: Huvudsakligen så lär jag upp teamet till att arbeta enligt agile genom 

hela teamet, men jag tar också hand om och löser olika hinder för dem. 

Det är också viktigt att säkerställa att teamet sköter sig ordentligt så att 

inga problem finns i gruppen också.” 
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Av respondenterna som är scrum mästare så sticker SM1 ut med sitt svar eftersom 

hen ser sin roll som tydlig ledare över teamet. SM1 säger sig ha en grupp som har 

många olika starka karaktärer som försöker slita sig åt olika håll i arbetet, vilket får 

hen att tycka att en av de viktigaste sysslorna i dagens arbete är att hålla ihop teamet 

och se till att de jobbar mot samma riktning. Enligt Gustavsson (2014) så är det som 

SM1 gör när teamet inte själva kan samarbeta helt korrekt enligt scrum mästarens 

roll och ansvar. Scrum mästaren måste enligt författaren i denna situation utnyttja 99 

procent demokrati principen, vilket innebär att vanligtvis bedrivs det agila teamet till 

99 procent genom demokratiska beslut som teamet själva tar. Men om teamet är 

obenäget till att ta beslut på detta sätt så har scrum mästaren som ansvar att ta sista 

procenten till att leda teamet i rätt riktning så att arbetet kan fortsätta. 

 

Enligt produktägarna så är deras mest utmärkande uppgift att skapa en produktlogg 

som teamet ska arbeta med. Enligt Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli 

(2017), kan produktägaren även ta hjälp av utvecklarna i detta arbetet eftersom 

teamet ska inkluderar en tvärfunktionell expertis för produkten. Så produktägaren kan 

ta råd från experterna i teamet inom deras olika områden. 

 

”PO3: Tanken är ju inte att jag ska delegera uppgifter till teamet. Mitt jobb 

är bara att prioritera vad som är det viktigaste genom att skapa en 

produktlogg som kan liknas vid en lång to do list. Skillnaden mellan en to 

do list och en produktlogg är att produktloggen är synlig för alla på hela 

företaget. […] Eftersom jag inte kan prioritera 500 ärenden själv så måste 

jag ju ha hjälp av olika stakeholders. För att komma fram till om nummer 2 

eller 3 är viktigast, det kanske jag måste kalla till ett möte med 10 personer 

med olika kompetenser för, så det handlar ju om att när man gör den att 

maximera värdet i det vi gör.” 

 

Precis som PO3 förklarar i ovanstående utdrag så menar också PO2 att hanteringen 

av olika stakeholders också är utmärkande för produktägaren. 

 

”PO2: Det är ju också väldigt mycket kommunikation, interface. Att kunna 

kommunicera helheten och den långsiktiga planen för produkten utåt i 

organisationen, men också att förankra planen i teamet. Så egentligen 

kommunikationen med hela nätet, då är det lättare för de andra 

stakeholderserna att veta varför vi prioriterar som vi gör efteråt.” 

 

Hanteringen av intressenter även känt som stakehold management som innebär att 

produktägaren kommunicerar och samarbetar med alla direkt inblandade grupper för 

hens produkt, men har också kontakt med de som är indirekt inblandade (Fassin, 

2012). Förutom att skapa produktloggen så är hanteringen av intressenterna en av 

produktägarens viktigaste uppgifter (Cooper, 2016). 
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Alla utvecklarna som intervjuades svarade att de inte hade tydligt utmärkande 

arbetsuppgifter. Men för D1 och D2 så utmärktes deras roller genom att vara en del 

utav teamet. Genom att plocka uppgifter från produktloggen och planera in arbetet i 

sprinten tillsammans med de andra teammedlemmar menar dem utmärker deras roll 

som utvecklare. Utvecklarnas roll i ett agilt team involverar att tillsammans plocka 

arbetsuppgifter från produktloggen och planera in i kommande sprintlogg. Rollen 

involverar därefter att utvecklarna ska skapa och leverera fulländade delar av 

produkten som adderas efter varje sprint till slutprodukten (Azanha, Argoud, 

Carmargo Junior & Antoniolli 2017).  

 

D1 ser sin naturliga roll i teamet som ledande då hen organiserar och förtydligar 

tillvägagångssätt som teamet ska gå för att utföra arbetet. Hen skriver protokoll på 

möten, ritar på whiteboard och försöker förenkla för teamet ska kunna leverera. D1 

startar även igång dagliga morgonmötet, vilket hen menar är scrum mästarens 

uppgift men som hen ofta utför. Men främst av allt ser D1 sin roll som ett bollplank för 

andra utvecklare i teamet som utmärkande inom teamet då hen vill främja teamets 

samarbete och därmed den kvalitativa ansatsen till produkten. Likt D1 så svarar även 

D3 att en av hens utmärkande uppgifter i teamet är att vara ett bollplank för andra 

utvecklare eftersom hen har arbetat med teamets produkt i många år och har 

erfarenheten för att kunna hjälpa sina kollegor i det jobb som teamet tillsammans 

uträttar.  

 

Intervjusvaren från D2 och D3 lika bland annat på grund av att båda har kontakt med 

leverantörer som en huvuduppgift. 

4.2 Ansvar 

 
Tabell 8. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; ansvar 

6. Vad har du för ansvarsområde och vad är ditt ansvar? 

 
Två av tre respondenter som har rollen som scrum mästare finner sitt ansvarsområde 

som otydligt. Alla är överens om att det som ingår i deras rollbeskrivning även 

innebär ett ansvar och det ansvaret har med teamets arbetssätt att göra, samt att 

dem arbetar med rätt saker. Enligt Gustavsson (2014) är ett av scrum mästarens 

ansvarsområden att tydligt förmedla till teamet vad hens ansvar är. Detta för att 

problem som utvecklarna i teamet kan stöta på snabbt ska kunna framföras till scrum 

mästaren, så att teamet kan arbeta vidare med högre prioriterade arbetsuppgifter. 

För att scrum mästarens ska kunna arbeta effektivt måste ansvarsområdet för hen 

vara tydligt för resten av teamet (Gustavsson, 2014). Respondenternas svar skiljer 

sig från teorin eftersom de själva inte har en tydlig uppfattning om vad deras ansvar 

är. 
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”SM3: Mitt ansvar är att få teamet att bli självgående så att dem kan tillåta 

sig själva att lita på deras egna regim. Så det är olikt en teamledare på ett 

sätt men samtidigt likt då jag fortfarande ser efter dem, att de mår bra och 

samarbetar. Och om de får några problem så kan jag hjälpa dem på 

vägen.” 

 

Förutom teamet som ansvarsområde så svarar samtliga scrum mästare att dem är 

ansvariga för retrospektiva genomgångar, planerings mötena och övriga möten som 

hålls för att diskutera sprint- och produktloggen. Två av tre scrum mästare anser sig 

ha ansvar över alla möten för teamet inkluderat det som redan nämnts men även för 

de dagliga scrum mötena. Skribenterna Azanha, Argoud, Carmargo Junior & 

Antoniolli (2017) menar att det är scrum mästarnas ansvar att få teamet att arbeta 

agilt och använda rätt processer. Cervone (2011) menar att det finns fem 

huvudsakliga aktiviteter för scrum; sprint, sprintplaneringsmöten, sprint 

återkopplingsmöte, kickoffen och den dagliga scrum. Cooper (2016) menar att det är 

scrum mästarens ansvar att ta hand om teamet genom att vara en tjänande ledare 

för sitt team. Vad respondenterna har uppgett under intervjufrågan stämmer bra 

överens med det som teorin uppger att en scrum mästare ansvarar för.  

 

Det tydliga ansvarsområdet för samtliga produktägare som intervjuats är 

kompetensen för deras produkts tekniska krav. Deras gemensamma bild är att de har 

ansvar för att teamet arbetar med rätt saker och att det planeras in under varje sprint 

så att alla funktioner som accepterats också blir klara. Detta stämmer bra överens 

med vad författarna Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli (2017) skriver. 

Författarna menar att det är produktägarens ansvar att maximera produktvärdet. 

Detta uppnås genom att produktägaren skapar en produktlogg. På det sättet styr 

produktägaren vad teamet kan tänkas arbeta med under varje sprint (Azanha, 

Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli, 2017).  

 

Enligt Gustavsson (2014) är produktägaren tekniskt ansvarig, vilket inkluderar både 

kvaliteten för produkten samt att kunna svara på tekniska detaljfrågor. Författaren 

menar även att det är produktägarens ansvar att vara insatt i teamets dagliga arbete 

och kunna förstå hur hen ska kunna kommunicera tekniska detaljsvar till utvecklarna 

på rätt sätt för dem att förstå. Men detta har ingen av produktägarna nämnt under 

intervjuerna.  

 

”PO2: Sen blir det ju en viss balans med scrum mästaren att realisera att 

allt vi accepterat faktiskt görs, men jag har ändå huvudansvaret att 

funktionerna blir gjorda och får stå till svars om de inte görs och förklara 

varför eller hur vi har prioriterat. Så det är mitt huvudansvar skulle jag 

säga.” 
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Ytterligare gemensamma nämnare mellan de två produktägarnas intervjusvar är det 

juridiska ansvaret de fått som tekniskt ansvariga. Detta medför att produktägaren 

alltid har ansvar att se över tekniken innan produkten levereras. 

 

”PO3: Det tekniska har jag också ansvar över, den typen av ansvar har du 

som produktägare också juridiskt ansvar över. Så det är alltså mitt ansvar 

att vi i produkten uppfyller lagkrav, på de olika marknaderna så att vi kan 

sälja bilar.” 

 

Båda produktägarna är även ansvariga över kommunikationen med olika 

stakeholders. Vilket de menar innefattar ansvaret för hur deras produkt kan påverka 

andra avdelningar inom organisationen. Syftet med detta menar dem är att i 

slutändan ska de produceras en fungerande bil med alla dess kapaciteter. Då måste 

de samarbeta med andra delar i organisationen som har ansvar över andra delar i 

bilen som kan påverka eller påverkas av deras produkt. Respondenternas 

uppfattning om deras ansvar till andra intressenter är enligt Cooper (2016) korrekt. 

Författaren skriver även att hanteringen av intressenter försäkrar teamets 

ledningsstöd, resurser, input och kundens medverkan till produkten. Enligt Fassin 

(2012) innebär detta ansvarsområde ett fokus på att alla inblandade grupper som kan 

få konsekvenser av att ett projekt ska hanteras rättvist. Detta håller alla 

respondenterna med om för att alla avdelningar i slutändan ska kunna producera en 

komplett bil. 

 

Samtliga intervjusvar från respondenterna som arbetar som utvecklare menar att det 

inte är dem som är enskilt ansvariga i deras arbete. De menar att det är hela teamet 

som bär på ansvaret för det arbete som utförs eller som bör utföras. 

 

”D1: Asså det här med ansvar är nått jag aldrig känt själv att jag vill känna 

att en person är ansvarig, utan det är vi som team som är ansvariga.” 

 

Som team svarar D1 att det ingår bland annat ansvar för att underhålla och 

uppdatera produktloggen. Respondenten menar också att de inom teamet har 

informella ansvar över sina egna specialområden, där exempelvis hen har mest 

erfarenhet inom systemdesign och därför också tar ansvaret för att systemdesignen 

blir gjord. Men det betyder inte nödvändigtvis att just hen utför arbetet utan det kan 

de som team göra tillsammans. Gustavsson (2014) menar att utvecklarna i scrum 

teamet har ett ansvar över att presentera och argumentera för beslut som rör 

områden där utvecklaren innehar en specifik expertis. Vilket betyder att teamets 

framgång förlitar sig mycket på det individuella ansvaret varje utvecklare har inom 

vardera expertisområde och att detta ansvar antas av utvecklarna själva 

(Gustavsson, 2014). Respondenten menar att detta är mer av ett inofficiellt ansvar, 

vilket inte stämmer så bra överens med teorin som uttrycker att detta ansvar inte bör 

förminskas på något sätt om teamet ska kunna arbeta effektivt. 
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”D2: Nu är mitt ansvar inte specifikt längre. Innan var det specifikt knutet till 

en komponent nu är det mer att det är mitt ansvar tillsammans med de 

andra att alla komponenter och system att vi liksom ska leverera något 

som funkar.” 

 

D2 uttrycker både fördelar och nackdelar med att inte ha eget ansvar över en viss 

komponent längre som hen hade tidigare. Det positiva är att kvaliteten ökar när flera 

personer i teamet hjälper till med en och samma komponent eftersom alla är 

intresserade av att den ska funka tillsammans med den resterande produkten. Enligt 

Takeuchi och Nonaka (1986) så är det utvecklarnas egna ansvar att lära sig av 

varandras olika expertiser och uppnå ett multifunktionellt lärande. Detta är enligt 

författarna viktigt bland annat för att utvecklarna ska kunna förstå varandras expertis 

områden och kunna samarbeta bättre som ett scrum team. Respondentens svar 

stämmer bra överens med teorin då hen ser sitt ansvarsområde som bredare än bara 

en komponent som bara rör hens egna expertis område. Men D2 menar även att 

tidigare när ansvaret över en komponent var kopplat till en specifik person så var det 

enklare att ta reda på status för en viss komponent då den personen ägde en viss 

komponent och tog hand om den som sin egen. 

 

”D3: Jag är faktiskt orolig för att nu har jag varit här ett tag så jag vet ju vad 

som behöver göras men om jag inte hade vetat det hur får jag då den 

informationen. De ska ju komma via produktägaren men han kan ju inte ha 

koll på alla de här områdena heller. Det kan hända att produktägaren vet 

jättebra, så att hen ser till att rätt grejer kommer in i produktloggen utan att 

jag behöver tänka på det men jag är ändå lite orolig att inte allt kommer 

med.” 

 

Ovan följer ett utdrag från D3 som framhäver sin oro till att alla delar i arbetet inte 

kommer med nu, eftersom den tydliga ledarrollen inte längre finns kvar på samma 

sätt som tidigare då teamet istället övertagit det ansvaret. Respondentens svar skiljer 

sig på så sätt från de två andra utvecklarna eftersom hen känner ett större individuellt 

ansvar över olika arbetsuppgifter som erfaren utvecklare inom sitt område. 

 

Tabell 9. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; ansvar 

7. Skiljer sig ditt ansvarsområde idag från hur det va innan införandet av agilt arbetssätt? 

 

Enligt respondenterna som idag arbetar som scrum mästare så delar de uppfattning 

om att ansvaret försvunnit till väldigt stor del i och med det agila arbetssättet jämfört 

med motsvarande roll som projektledare vilket var det som fanns tidigare. Trots att 

omfattningen av ansvar reducerats för ledande rollen i teamet och istället givits till 

teamet själva så uppfattar scrum mästare SM1 och SM3 detta som positivt. Det 
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ansvar som försvunnit enligt scrum mästarna stämmer överens med det som Cooper 

(2016) skriver, eftersom scrum mästarnas nya uppgift enligt författaren är att vara 

tjänande till teamet och därför inte ansvarig över teamets arbete. 

 

”SM1: Jag tycker att det är okej och på vissa sätt väldigt bra eftersom jag 

nu kan hantera mängden arbete bättre nu, förut hade jag alldeles för 

mycket ansvar och jobb som ansvaret motsvarade. Jag tycker dock att jag 

borde bli lite mer involverad i den tekniska biten och hjälpa teamet där, 

men det kanske kommer med tiden när utvecklarna förstår att jag finns här 

för att hjälpa dem på alla sätt de behöver.” 

 

Till skillnad från SM1 som av ovanstående anledning tycker att reduceringen av hens 

ansvar är positivt så menar SM3 att hen som kommer från att vara utvecklare till att 

bli scrum mästare fått ett större ansvar i och med den biten ansvar över teamets 

arbetssätt som scrum mästarens rollbeskrivning innefattar. 

 

”SM3: Jag har mer ansvar idag eftersom jag nu har ett visst ansvar över 

teamet, där jag måste hjälpa till med att planera deras arbete så att de inte 

tar sig an mer än vad de klarar av under sprintarna. Så att dem klarar av 

och blir klara med det arbete som de antar sig under en viss sprint.” 

 

Produktägarna finner båda ett stort ansvar i och med det agila arbetssättet. Speciellt 

nämner båda två det juridiska ansvaret som tidigare legat på gruppchefs nivå. Detta 

får nu PO2 och PO3 att känna ett avsevärt ansvar över att kontrollera och godkänna 

produkten innan de levererar något. Utöver det juridiska ansvaret så har allt tekniskt 

ansvar tillfallit deras roll som produktägare över alla faser i arbetet. Det tekniska 

ansvaret som respondenterna anser att produktägaren har, stämmer också överens 

med vad Gustavsson (2014) menar då författaren också understryker 

produktägarens tekniska ansvar. 

 

Utvecklarnas intervjusvar varierar i vissa delar. D2 uttrycker en oklarhet i sin 

uppfattning om hens ansvar då det blivit större ur teamets synvinkel, men samtidigt 

mindre ur personlig synvinkel. Eftersom hen inte längre har en egen komponent att 

svara för, utan svarar istället tillsammans med teamet för samtliga komponenter för 

deras produkt. Både D1 och D3 är istället oroade över återkopplingen på deras 

arbete. Nu när de som team anser sig ha ett väldigt mycket bredare ansvar som inte 

kontrolleras regelbundet, så undrar speciellt D3 över hur teamet utan hen som 

erfaren utvecklare ska kunna ta hand om arbetet om inte någon annan kunnig 

ansvarar över och kontrollerar att de uppgifter som utförs också utförs korrekt förrän i 

slutet av arbetet, då det kontrolleras av produktägaren. Annars känner hen inte av så 

mycket skillnad i arbetet jämfört med hur det var innan teamets mandat blev större. 

D1 ser inte den försvunna kontrollen som ett problem då respondenter finner det 

ökade ansvaret för teamet som positivt i den omfattningen, men oroar sig istället över 

återkopplingen kring värdeflödet. Vad för värde som teamet adderar genom de olika 
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arbetsuppgifterna som de ansvarar över. I dagsläget menar hen att den 

helhetsuppfattningen fortfarande ligger hos produktägaren och att det är viktigt att 

förmedla så att teamet verkligen vet att de gör bra ifrån sig. 

 

Tabell 10. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; ansvar 

8. Hur uppfattar du att ansvarsfördelningen ser ut i teamet och hur tydlig känner du att 

ansvarsfördelningen är? 

 

Scrum mästarna SM1 och SM3 anser att ansvarsfördelningen i teamet är tydligt 

medan SM2 har koll på både teamets ansvar och produktägarens, men ser 

fortfarande sitt egna ansvar som otydligt. Samtliga scrum mästare anser att teamets 

alla utvecklare ansvarar själva över sitt gemensamma arbete, att produkten blir 

levererad och fungerar ordentligt. Scrum mästarnas uppfattning om utvecklarnas 

ansvarsområde stämmer enligt Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli (2017) 

bra, eftersom författaren också anser att teamet ansvarar över sitt arbete. 

Respondenterna menar också att ingen utvecklare hålls ensamt ansvarig. Scrum 

mästarna SM1 och SM3 som ser sitt ansvar i att leda teamet i rätt riktning, säger 

ogärna till teamet vad de ska göra. De låter istället teamet själva ansvara för att 

komma fram till förbättringar och lösa problem. 

 

”SM1: Som scrum mästare håller jag inte en specifik utvecklare ansvarig 

för en viss del i arbetet utan jag ser hela teamet som en enhetlig roll som 

också bär ansvaret. Så om jag har några invändningar inom något så tar 

jag det inte med en viss person i teamet. Jag ställer istället frågan till 

teamets hela rutin och inte direkt till utvecklaren som arbetar med den 

specifika frågan. Så därefter får hela teamet fundera på hur de ska lösa 

problemet och hur de kan förbättras inom frågan.” 

 

Samtliga scrum mästares intervjusvar tyder på att produktägarens roll också anses 

vara tydlig då hens rollbeskrivning är unik för teamet och att det inte finns någon 

annan med liknande ansvarsområde enligt scrum mästarna. Det som skulle enligt 

SM1, SM2 och SM3 kunna inkräkta på produktägarens område är teamets ansvar till 

att leverera en produkt som fungerar. Det är enligt respondenterna produktägarens 

ansvar att försäkra sig om att produkten verkligen fungerar till rätt krav, medan det är 

teamets ansvar att leverera varan. Enligt Gustavsson (2014) är det produktägarens 

ansvar att kontrollera tekniken och är därför högst ansvarig. Azanha, Argoud, 

Carmargo Junior & Antoniolli (2017) menar att utvecklarna själva ansvarar över sitt 

arbete och Nonaka och Takeuchi (1986) menar att indirekt via multifunktionellt 

lärande ansvarar teamet för produktens kvalitet. Respondenternas uppfattning om att 

produktägare och utvecklarna kan vara oense om vem som har det yttersta ansvaret 

över produkten tyder därför på att deras uppfattning om varandras ansvarsområden 
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till stor del stämmer överens med teorin. Men gränserna för de olika rollernas 

ansvarsområden är otydliga för respondenterna. 

 

”SM3 Om teamet skulle vara ineffektiva med deras arbete och inte 

levererar ordentlig så skulle någon stakeholder ta upp det med produkt 

mästaren, eftersom produkt mästaren är ansvarig över kommunikationen 

med alla stakeholders och även över tekniken. Men för att rätta till felet i 

processen och i produkten så hade produktägaren kommit till mig för att ta 

upp problemet så att jag sedan kan föra vidare det med teamet, så att de 

kan fixa till problemet som en grupp.” 

 

Scrum mästarna SM1 och SM3 anser också att ansvarsområdena i teamet är 

beroende av varandra vilket tas upp i ovanstående utdrag från SM3. Samarbetet är 

därför av stor relevans för allas ansvarsområden. 

 

Enligt produktägaren PO2 så tror hen att det har varit lite otydligt innan för hela 

teamet vad de olika rollerna har för ansvarsområden, men att det börjar bli tydligare 

ju mer de jobbar med det. Framförallt teammedlemmarnas ansvarsområde och vad 

de förväntas genomföra, men också vad scrum mästarens ansvar är. 

 

”PO2: Jag ser det som att utvecklarna är ansvariga som team, att de 

tillsammans med hjälp av varandra ska uppfylla det dem har tagit sig an. 

Sen är det klart att man fördelar ansvaret inom teamet för att uppnå det 

gemensamma, men utåt sett så är det ju teamet som ett, som har ansvar.” 

 

”PO3: Teamet kommer alltid att jobba, som berättigade för sitt egna arbete 

eller autonomiskt eller vad man säger. Så scrum mästaren kallar till alla 

agila möten som vi har, de här daily standup mötena, sprint planeringarna, 

sprint genomgångarna och de här sprint retrospective mötena och 

handleder teamet till att bygga upp sig själv. Det är också scrum 

mästarens uppgift att ta bort hinder från teamet så att teamet kan jobba 

ostört. Så det är ganska tydlig fördelning, hen kallar till alla möten och har 

ansvar över sådana här saker och jag har ansvar över tekniken och att 

produkten levereras enligt alla krav och funktioner som vi accepterat.” 

 

Båda produktägarna svarar också att det finns rätt naturliga inofficiella 

ansvarsområden inom teamet då den utvecklare med mest erfarenhet inom ett visst 

område också bör ta tag i att den typen av uppgift blir gjord. Men att meningen med 

det gemensamma ansvaret i teamet är att fler så småningom ska ha lärt sig så pass 

mycket att flera utvecklare än en ska kunna ta sig an alla uppgifter. Produktägarnas 

uppfattning om kollegornas roller i teamet stämmer bra överens med teorin. Eftersom 

Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli (2017) såväl som respondenterna 

PO2 och PO3 anser att utvecklarna som team har ansvar över att genomföra det 

arbete dem antagit sig och att klara av detta inom teamet. Gustavsson (2014) 
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instämmer också med produktägarnas svar eftersom författaren menar att varje 

utvecklare inom teamet har sin egna expertis och ansvarar därför över detta område 

när teamet som helhet ska ta beslut. Cooper (2016) beskriver scrummästarens 

ansvar i ett team är att vara teamets tjänare och därmed ta bort hinder för teamet så 

att utvecklarna kan arbeta ostört med de uppsatta målen för varje sprint. PO3 

uttrycker därmed denna del av scrum mästarnas ansvar korrekt enlig teorin. 

Produktägarna uttrycker även sitt tekniska ansvarsområde, vilket enligt Gustavsson 

(2014) innebär att produktägaren har till ansvar att kunna besvara alla detaljfrågor 

gällande tekniska krav som gäller för produkten.  

 

Respondent D1 och D2 som är utvecklare tycker att ansvarsfördelningen mellan de 

olika rollerna som scrum mästare, produktägare och teamet är tydligt eftersom de 

olika rollbeskrivningarna har en tydlig koppling till ansvarsområdena. Respondent D3 

tycker dock att rollen scrum mästarens och hens egna ansvarsområden är oklart. 

Hen har dock koll på produktägarens ansvarsområde även om hen inte fullt ut litar på 

att produktägaren kan ha koll och följa allt inom det ansvarsområdet. 

 

Samtliga utvecklare ser de inofficiella rollerna inom teamet som relativt tydliga då 

utvecklarna tar hand om sådant de jobbat med tidigare. Alla förutom D3 ser även 

ansvaret och vikten i att försöka lära av de andra utvecklarna om områden de själva 

inte jobbat med tidigare. Anledningen att D3 inte prioriterar ansvaret av att lära av de 

andra i teamet är bland annat att hen redan kan många delar av det som teamet 

arbetar med. Detta har lett till att hen som oftast lär ut till de andra utvecklarna. Enligt 

Nonaka och Takeuchi (1986) ska utvecklarna i teamet lära av varandra i form av ett 

multifunktionellt lärande. Respondenternas uppfattning om vikten av att lära sig av 

varandra och lära ut till varandra stämmer därför bra överens med teorin. Ytterligare 

en anledning till att D3 inte försöker lära sig av sina kollegor är för att hen inte känner 

att det finns tid till att fokusera på team-arbetet. Detta är för att hen knappt har tid att 

läsa sina egna mail med olika frågor kring de områdena som teamet tar hand om. 

4.3 Mandat  

 

Tabell 11. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; mandat 

 

9. Tycker du att du har tillräckligt mycket mandat för att kunna genomföra dina 

arbetsuppgifter? 

 

“SM1: Ja, jag tror att jag hade kunnat ha lite mer. [...] Iallafall hjälp, jag 

behöver inte ha mandat för en budget men iallafall en bättre process för 

hur jag kan få det. Men totalt tycker jag det är tillräckligt.” 
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“SM2: Jag skulle säga att jag har nog mycket mandat för att genomföra 

arbetsuppgifterna i det avseendet att man har uttryckt sig från högre upp i 

kedjan att detta är något som måste anpassas efter teamen och hitta en 

väg framåt. På så sätt känns det som att de har hamnat väldigt mycket i 

ens egna händer. Men kollar man på de stora hela så blir jag lite sådär hur 

mycket mandat ska en scrum mästare ha, de vet inte jag.” 

 

“SM3: Ja, för arbetet jag gör har jag mandat.” 

 

De tre scrum mästarna SM1, SM2 och SM3 tycker alla att de har tillräckligt mycket 

mandat för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Men SM1 anser att rollen 

kunde haft mer mandat för en budget eller iallafall mer hjälp när det kommer till 

sådana frågor. Enligt Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli (2017) så är en 

scrum mästares arbetsuppgift att se till att teamet arbetar agilt och Cooper (2016) 

menar att en scrum mästare ska vara en tjänande ledare åt teamet och ta bort 

flaskhalsar. En scrum mästare har inte mandat över en budget för att det inte ingår i 

rollen eller ansvaret. Respondent SM2 anser att hen har fått för mycket mandat då 

personer med en högre arbetsposition i företag inte varit tydliga och menar att 

mandatet är något som ska anpassas efter teamen. SM2 vet inte heller hur mycket 

mandat en scrum mästare ska ha. Gustavsson (2014) menar att det är viktigt att 

skriva ner och definiera vem som har mandat över vad.  

 

“PO2: Ja det är lite otydlighet inom vissa specifika områden där det 

behöver förtydligas för att man ska kunna veta att okej, där har jag mandat 

och där har jag inte mandat och så vidare.  

Så jag tycker väl ändå att jag har mandat på det som är tydligt, det här kan 

jag säga till dem och sådär.” 

 

“PO3: Både ja och nej skulle jag säga. På övergripande nivå JA. Men i 

vissa fall som jag tror är på alla stora företag så kan det vara mycket politik 

i vissa beslut och där känner jag att det finns många röster som kan vara 

starka. Men generellt sett så skulle jag säga ja. Det enda jag inte har 

mandat för egentligen det är för större penga-beslut.” 

 

Respondent PO2 tycker att hen vet tydligt i vissa områden att mandatet är tillräckligt. 

Men respondenten tycker att i vissa arbetsområden är det otydligt vad hen har för 

mandat. Respondent PO3 tycker att hen har tillräckligt mandat generellt på en 

övergripande nivå men i frågor som rör pengar anser respondenten att hen inte har 

något mandat.   

 

“D1: Asså jag säger inte att vi har för mycket mandat men jag säger att vi 

har för få begränsningar att förhålla oss till. Så att mycket handlar om att 
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förstå det här begränsningarna själva. Så att mandat är jätteviktigt men 

inte i kombination med för få begränsningar då är de farligt.“ 

 

“D2: Ja de tycker jag. Tycker jag har fått mer mandat än vad jag hade 

innan.” 

 

Respondent D1 och D2 tycker att de har tillräckligt mycket mandat för att kunna 

genomföra sina arbetsuppgifter. Men respondent D1 tycker att de behöver 

begränsningar att förhålla sig sig till för sitt mandat. Respondent D3 har svårt att 

svara på frågan eftersom hen inte vet vilket mandat hens roll har. Respondenten 

säger också att de ska ha mer mandat nu än innan de började arbeta agilt. Azanha, 

Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli (2017) menar att teamet har mandatet för göra 

vad som behövs för att sprinten ska uppnå sitt mål. Cooper (2016) menar att teamet 

har mandat för att genomföra sprinten, lokalisera, välja och definiera arbetsuppgifter 

samt aktiviteter inom teamet, vilket innebär ett stort mandat.  

 

Tabell 12. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; mandat 

10. Hur ser ditt mandat ut nu och skiljer sig detta från hur ditt mandat såg ut innan 

införandet av agilt arbetssätt? 

 

“SM1: Min roll och mandat är annorlunda nu. I min gamla roll hade jag 

mandat mer som en produktägare, prioritera funktioner. Men nu arbetar jag 

inte med produkten längre lika mycket så nu handlar det mer om att arbeta 

agilt och se till att alla i teamet jobbar tillsammans och att ingen arbetar för 

sig själv.” 

 

“SM3: Ja definitivt, innan var jag en funktionsägare så då var jag bara 

ansvarig för mig produkt. Jag behövde inte bry mig om andra personer, jag 

behövde bara ta hand om min produkt.” 

 

Respondent SM1, SM2 och SM3 uppger att de har fått mindre mandat nu i 

jämförelse med sina tidigare arbetsroller på företaget innan införandet av agilt 

arbetssätt. Respondent SM2 uppger även under intervjun att det känns sådär att gå 

från att mandat i frågor som berör pengar till att inte ha lika mycket mandat. 

Respondent SM1 berättar att när det kommer till mötena som hen planerar in för 

teamet är hens ansvar och har mandat över. De andra i teamet ska anpassa sig till 

hens möten och inte tvärtom. Alla de tre scrum mästarna berättar att de finns där för 

att hjälpa teamet, agera coach och se till att de arbetar agilt, att de har mandat till 

detta. Det stämmer överens väl med hur Gustavsson (2014) anser att en scrum 

mästare ska ha mandat att utföra.   
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“PO2: Mandatet är ju som sagt, det hör ju lite till ansvaret där att jag har 

mer tekniskt mandat att bestämma vad vi ska göra. Det här är värde för 

vårt team, så det är väl den stora biten. Tidigare fick man mer saker i knät 

och det här ska du göra, så ska man också göra det” 

 

“PO3: med tidigare arbetssätt när man hade projektledare så ville alla 

projektledare ha svar på sina frågor lika snabbt, alla tyckte sitt egna projekt 

var viktigast alltid. Och det är ju helt omöjligt att ha det så, men nu känner 

jag att vi kommit så pass långt att jag kan säga nej till höga projektledare 

och säga det att nej, vi jobbar inte med frågorna till just ditt projekt utan 

detta andra är viktigare.” 

 

Både respondent PO2 och PO3 talar om ett nytt mandat där de kan säga nej till vissa 

kollegor. PO2 menar att hen med det agila arbetssättet har fått mer mandat över det 

tekniska. PO3 berättar att hen var tidigare tvungen att rapportera till flera olika 

personer tidigare men detta behöver respondenten inte göra längre. Detta stämmer 

överent med Gonçalves (2018) som menar att produktägaren har mandat och ansvar 

för teamets slutprodukt.  

 

“D1: Där har jag väl fått mer mandat inom bredare områden. De har gjort 

att de mandat som kanske fanns tidigare var mer att testarna har de här 

mandatet, utvecklarna har de här nu är de mer att teamet har de här 

mandatet och de gör att de blir så brett inom så många områden så blir de 

ju ännu mer läskigt då. De är väl så som mandatet har förändrats så förr 

hade hade jag kanske mandat inom de områdena men nu är de fler 

områden.” 

 

“D2: Det är inte helt kristallklart vad man har för mandat det finns nog 

någonstans men det känns inte helt spikat exakt vad man kommer göra 

eller får lov att göra och vilka steg som saker behöver godkännas på. Men 

jag känner att de har ökat lite.”  

 

Både respondent D1 och D2 anser att de fått mer mandat. D1 tycker att hen fått 

mandat över fler olika områden eftersom de finns så mycket olika kompetens i 

teamet så som team blir mandatet brett. D2 vet inte exakt hur mandatet ser ut men 

tycker det har ökat lite. Ytterligare berättar respondenten att det är teamet som har 

fått mandat tillsammans och att det därför blivit större. Detta stämmer överens med 

Cooper (2016) som menar att med det agila arbetssättet har teamet mandat över att 

genomför sprinten, vem som ska göra vad och mål. Respondent D3 visste hur hens 

mandat såg ut men tyckte inte det var någon större skillnad från det tidigare 

arbetssättet då hen arbetade med samma saker.  
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Tabell 13. Intervjufrågor. 

Intervjufrågor; mandat 

11. Har situationer uppstått då kollegor med olika agendor krockat och hur har ärendet i så 

fall tagits om hand? 

 

“SM1: Nej, inte så mycket. Den kollision som jag har haft har varit när en 

person har arrangerat ett möte samma dag som vi ska ha sprintplanering. 

Och då ser vi på detta som att du ska jobba agile behöver du följa detta 

och du kan inte planera den egna agenda då. Så du måste respektera det 

agila arbetssättet också. Men det är den enda kollisionen jag har haft än så 

länge.”  

 

“SM3: Ibland när det handlar om produkten har produktägaren mer mandat 

och vi håller alla med om detta och respekterar det. Men ibland när de 

handlar om hur teamet ska jobba, om produktägaren säger: nej, jag vill att 

den här killen ska arbeta i detta projektet. Då kan jag säga nej, du kan inte 

säga så. Teamet behöver bestämma så jag går in och säger nej. Så vi vet 

våra gränser.” 

 

SM1 har bara haft en situation där en utvecklare i teamet har planerat in möten när 

SM1 har bestämt möte med teamet. Respondenten menar att om de ska arbeta agile 

måste de följa agilt arbetssätt. Enligt Azanha, Argoud, Carmargo Junior & Antoniolli 

(2017) är det scrum mästarens ansvar att se till att teamet arbetar enligt de agila 

värderingarna och scrum regler som finns. Situationen som SM1 berättar om visar att 

hen har mandatet när det berör det agila arbetssättet. Detta stämmer även in för 

respondent SM3 som menar att hen och PO3 har mandat över olika områden. 

Tidigare när PO3 har börjat bestämma över något som är hens område så säger hen 

till att de där är mitt område och då lämnar PO3 de. Respondent SM2 berättar att hen 

inte upplevt att har uppstått någon situation där personer med två olika ärenden har 

krockat.  

“PO2: Det känns inte som något har krockat, kanske mer att det har blivit diskussion 

kring det och argumentation kring det. Men det är ju klart att det i slutändan så har 

scrum mästare mer mandat att säga till om som ändå är ansvarig över totalen skulle 

jag nog säga.” 

 

“PO3: Jo men det händer väl med jämna mellanrum. Jag tror att det viktigaste är att 

förstå, jag menar ibland är det som så att ökar du prestandan på ett område så 

försämras prestandan någon annanstans. Så skulle jag skruva upp prestandan på 

mitt område och någon annans område skulle bli sämre, då kanske det är bättre för 

mig men inte bättre för företaget. [...] Så där får man släppa sin egen agenda och 

tänka att min produkt blir inte lika bra som jag hade velat men och andra sidan så blir 

den totala produkten bättre för företaget. Så det är klart det handlar väl egentligen 
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bara om att diskutera med varandra. Och är man osäker produktägare emellan så 

kan man ta in produktägare-chefen som är ansvarig övergripande för alla 

produktområden.” 

 

PO2 berättar att när hen har gått in och petat för mycket i teamet så har SM2 sagt 

emot men att de ta ett steg tillbaka i sådana situationer. Men respondenten nämner 

återigen att hen tycker att mandatfördelningen mellan scrum master och 

produktägare är oklar. Respondent 

PO3 uppger att det händer i jämna mellanrum att det uppstår situationer där två 

personer har olika agendor men att det då är viktigt att istället tänka på vad som 

egentligen är bäst för företaget och inte bara sitt team. Respondenten berättar också 

att det finns en produktägare-chef som de också kan be om hjälp när två 

produktägare har olika agendor som krockar. Enligt Gustavsson (2014) är det viktigt 

att skriva ner gränserna för mandat så att detta är tydligt för arbetarna.  

 

“D2: Jag har ingen erfarenhet av de tyvärr. De kommer onekligen komma, 

det är såna grejer som kommer dyka upp men de har inte vart nån sån än. 

Det är när de kommer vilja göra någonting för att de passar dem väldigt 

bra i deras system. Så kanske de inte kommer vara optimalt med vårt 

system. Om då båda har mandat att välja den tekniska lösningen som man 

själv tycker är bäst då kommer de ju krocka. Så som de ska funka så ska 

de lyftas så att det är någon som ska säga de här tror vi ger mest värde till 

företaget, de här kör vi på, liksom upp i ledningen.” 

 

Respondent D2 upplever inte någon situation där två personers olika agendor har 

krockat men tror att det onekligen kommer att ske. D2 tror att en sådan situation 

kommer att uppstå mellan två produktägare som har olika agendor och vill 

genomföra det som passar bäst för sitt system. Respondent D3 upplever inte heller 

att det har uppstått någon sådan situation. Respondenten menar att detta beror på 

att deras team är ganska isolerat och har inte så mycket kontakt med andra på deras 

avdelning. Även D1 uppger att det inte har uppstått någon sådan situation men att 

det uppstått diskussioner där det varit för mycket mandat och för lite begränsningar. 

Respondenten tycker att mandaten har gått in i varandra och haft svårt att se andras 

perspektiv. Gustavsson (2014) menar att det är viktigt att skriva ner gränser för 

befogenhet och roller så att de anställda vet vart gränserna går.  

 

4.4 Jämförelse av teamen 

 
Nedan följer en jämförelse i teamen av roller, ansvar och mandat för att undersöka 
om det skiljer sig mellan teamen.  

4.4.1 Jämförelse av roller 
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När det kommer till scrum mästarnas rollbeskrivning så skiljer sig inte deras egna syn 

på rollen alls, oavsett om rollen arbetar med mjukvara, hårdvara eller det team som 

jobbar med både och. De ser sig själva som tjänande ledare för ett team som med 

hjälp av samarbete inom teamet leder sig självt inbördes. Denna syn på scrum 

mästarnas rollbeskrivning delas också av utvecklarna inom de olika teamen förutom 

en då hen inte hunnit bli tillräckligt insatt i vad scrum mästarens roll innebär ännu. 

Det finns dock skillnader scrum mästarna i deras dagliga arbete då samarbetet med 

teamet och produktägaren skiljer sig mellan teamen på personnivå eftersom ett team 

klarar sig bättre på egen hand än vad ett annat gör, som då också kan behöva mer 

stöd av scrum mästaren. 

 

Utvecklarnas rollbeskrivning tycker de själva att det finns oklarheter kring. Denna syn 

skiljer sig inte mellan något av teamen inom de olika arbetsområdena. Det som är 

klart för dem alla är dock att deras nya utvecklarroll inkluderas mer i allt som teamet 

har att göra med och inte bara deras gamla arbetsuppgift, vilket gör att deras 

individuella arbetsområde idag är mer oklart då de anser att de kan behöva utnyttjas 

även i områden de inte är vana att arbeta med. Produktägarna är dock inte helt 

överens om att utvecklarna så småningom ska kunna hjälpa till lite vart som helst i 

teamets arbete. Produktägaren för teamet som arbetar med hårdvara menar 

nämligen att deras komponenter som teamet arbetar med kan tillhöra så pass olika 

områden att utvecklarna aldrig kommer att kunna alla olika delar och komponenter. 

Produktägaren för det team som jobbar med både hårdvara och mjukvara delar dock 

utvecklarnas uppfattning om att de ska kunna arbeta med olika delar av deras 

produkt.  

 

Rollbeskrivningen som produktägare varierar inte heller teamen emellan enligt våra 

respondenter som arbetar som detta. De båda ser sitt arbetsområde inom tekniken 

och kommunikationen med övriga organisationen som uppenbar oavsett om de 

arbetar inom hårdvara eller mjukvara. De ser också ett nära samarbete med teamet 

som en del av rollbeskrivningen även om de inte ansåg sig vara en del av teamet. 

Denna syn på vad produktägarna arbetar med delas även av alla utvecklare förutom 

en som inte hunnit sätta sig in i hur rollerna fungerar tillräckligt bra. Även ifall 

rollbeskrivningen för produktägaren är likadana inom både mjukvara och hårdvara så 

finns områden inom hårdvara som produktmästaren för detta team inte tycker är helt 

klart i hens vardagliga arbete om hen eller scrum mästaren ska ta hand om.   

4.4.2 Jämförelse av ansvar 

 

Scrum mästarna i samtliga team för mjukvara, hårdvara och de som jobbar med 

både och finner sitt ansvarsområde som otydligt. Samtidigt håller alla tre med 

varandra om att de har en tydlig rollbeskrivning och att den innebär ett ansvar för alla 

områden som berör deras rollbeskrivning. Det team som arbetar med mjukvara skiljer 

sig lite från de två andra teamen då scrum mästaren i detta team inte ser ett lika 

tydligt ansvar i att hålla teamets möten som scrum mästarna för de andra teamen. 
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Men detta beror enligt utvecklaren i samma team på att hen tillsammans med andra i 

teamet gärna tar hand om detta själva i vissa fall. En likhet mellan scrum mästarna i 

de olika teamen är också att de upplever att ansvaret över teamet reducerats från 

ansvaret som tidigare ledarroller haft över teamet.   

 

Utvecklarna i samtliga team har svarat att de själva inte har något officiellt ansvar. De 

menar att dem som team istället har ett ansvar över arbetet som utförs. Alla är dock 

också överens om att det inom teamen finns inofficiella ansvarsområden eftersom då 

utvecklaren med mest erfarenhet i ett visst område också förväntas se till att det 

området tas om hand om. Detta innebär speciellt enligt en ut av utvecklarna som 

arbetat med sitt teams produkt under en längre period, att hen känner ett större 

personligt ansvar över arbetet eftersom det inte finns någon som är lika erfaren som 

hen i teamet. Som team ansvarar utvecklarna över att tillsammans underhålla och 

uppdatera produktloggen, samt att se till att leverera en produkt som fungerar. Denna 

uppfattning delar såväl utvecklarna själva som produktägarna och scrum mästarna 

för alla team som intervjuats. Utvecklarna, scrum mästarna och produktägarna i 

samtliga team håller alla med varandra om att teamets ansvar över att driva sitt 

arbete på egen hand ökat mycket i och med det agila arbetssättet. Något som skiljer 

teamen som arbetar med mjukvara från teamet som endast arbetar med hårdvara, är 

att utvecklarna som arbetar med mjukvara oroas till viss del över det ökade ansvaret. 

Eftersom ingen längre har till ansvar att kontrollera och återkoppla på deras arbete 

allt eftersom i processen, så gör det dem mer osäkra på om deras arbete går i rätt 

riktning eller ej.  

 

Produktägarna i teamen som intervjuats anser sig ha ett tydligt ansvarsområde som 

är tätt kopplat till deras rollbeskrivning. Den tekniska biten för produkten, att teamet 

arbetar med rätt saker för att addera värde till produkten och kommunikationen med 

alla stakeholders är gemensamt uppfattade av alla produktägare som deras 

huvudansvar. Detta håller även scrum mästarna och de flesta utvecklarna med om. 

Ytterligare är även det juridiska ansvaret för produkten deras, vilket gör att de har till 

ansvar att kontrollera att produkten fungerar ordentligt innan leverans. 

4.4.3 Jämförelse av mandat 

  

De tre scrum mästarna SM1, SM2 och SM3 svarar alla ja på frågan om de har 

tillräckligt mycket mandat för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Så här skiljer 

det sig inte mellan teamen. Men SM1 hade velat ha mer mandat för att kunna ta 

beslut som berör pengar. SM2 tar upp i flera av intervjufrågorna att hen är osäker på 

hur på hur mandatfördelningen mellan hen och PO2 fördelar sig.  

 

En annan likhet mellan teamen för rollen som scrum mästare är att de alla förklarar 

att de finns där för att hjälpa teamet, se till att teamet arbetar agilt och har mandat för 

detta. Men SM2 som tidigare nämnt att hen är osäker på hur mandatfördelningen ser 

ut mellan hen och PO2 samt berättat att de båda är lite ledartyper. Under intervjun 
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berättar SM2 att PO2 i lite mer tidspressade situationer har bestämt vad en 

utvecklare i teamet ska arbeta med och SM2 inte kunnat gå in och säga emot detta. 

Medans de andra två scrum mästarna SM1 och SM3 har tydligt förklarat att när det 

gäller produkten har produktägaren mandatet att bestämma. Men när det gäller vem 

som utför vilken arbetsuppgift i teamet så ska teamet välja detta själva och då går 

scrum mästaren in med sitt mandat och säger ifrån ifall produktägaren börjar säga till 

i teamet vem som ska göra vad. 

 

Båda de intervjuade produktägarna P2 och P3 anser båda att deras mandat oklart i 

vissa delar, här skiljer det sig alltså inte mellan teamen. Men P2 anser att hen har 

tillräckligt mycket mandat för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter medans P3 

menar att hen har tillräckligt med mandat på en övergripande nivå och saknar 

mandat för beslut som berör pengar.  

 

Vissa tydliga skillnader mellan teamen uppstår på grund av deras olikheter i 

produkttypen. Exempelvis PO2 som är produktägare för det team som jobbar med 

hårdvara menar att eftersom de är beroende av olika leverantörer i deras arbete så 

kan de ibland begränsas när det kommer till mandat att bestämma över vilken 

leverantör de ska samarbeta med. I dessa fall kan företaget använda en och samma 

leverantör till många olika avdelningar och produkter och i de fall som PO2 vill 

använda sig av en annan leverantör så måste hen ibland få godkännande från högre 

nivå för detta. 

 

PO3 har ett liknande dilemma som PO2 fast med ett annat avseende. PO3s team 

arbetar såväl med mjukvara som med hårdvara och en av produkterna som PO3 är 

ägare för som har med exempelvis språk att göra behöver också godkännas av 

högre mandat på grund av etiska skäl. 

 

Dessa exempel skiljer sig från det team som endast arbetar med mjukvara eftersom 

detta teamet inte berör varken etiska aspekter eller relationer med andra företag då 

de skapar sin produkt från grunden på egen hand.  

 

Både respondent D1 och D2 tycker att de har tillräckligt mycket mandat för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Men D3 vet inte om hen har tillräckligt, så här skiljer det sig åt 

mellan teamen. Men både D2 och D3 är inte helt säkra på hur deras mandat ser ut 

vilket skiljer sig från D1 som är säker i hur hens mandat ser ut, så här skiljer det sig 

också mellan teamen.  

5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Utifrån intervjuerna som genomförts har uppfattningen av de nya rollerna visat sig 

variera en del. De flesta respondenterna har en positiv attityd gentemot de nya 

rollerna med tillhörande ansvar och mandat. Den negativa kritiken visar sig oftast i 



 

 

 

- 45 - 

svaren från de respondenterna som ännu inte har full förståelse för de nya rollerna, 

eftersom de inte har en tydlig bild över ansvar- och mandatfördelningen. 

 

I vissa delar av resultatet skiljer sig roller, mandat och ansvar hos företag X från 

teorin i agilt arbetssätt och därför har respondenterna visat negativ kritik. I andra 

delar av resultatet skiljdes inte uppfattningen hos respondenterna gentemot teorin 

och i dessa fall visade sig intervjusvaren oftast vara positiva. Även vid jämförelse av 

roller, ansvar och mandat mellan de intervjuade teamen upptäcktes både skillnader 

och likheter. Alla intervjusvar har visat att teamen som undersökts arbetat agilt i 

mindre än ett år, vilket innebär att de ännu inte är fullt tränade i att arbeta agilt. 

 

Vi undersökte också om det finns en skillnad mellan de team som arbetar med 

mjukvara och de som jobbar antingen med både hård och mjukvara  eller bara 

hårdvara. Eftersom de team som arbetar med hårdvara också arbetar med 

leverantörer utanför företagets organisation. Detta medför att produktägarna för 

dessa team inte alltid kan nyttja sitt fulla mandat då de exempelvis inte kan välja 

vilken leverantör de vill arbeta med. Vi gör även slutsatsen att på grund av 

leverantörens väntetider kan inte dessa team alltid arbeta agilt och uppfylla 

sprintmålen eftersom de är beroende av sina leverantörers kapacitet. Viktigt för 

företag X är att de hjälper sina leverantörer till att också kunna arbeta agilt för att 

kunna samarbeta ordentligt med dem.  

 

Syftet med undersökningen har varit att uppmärksamma hur roller, ansvar och 

mandat fungerar i en organisation som övergått till ett agilt arbetssätt och två 

forskningsfrågor har därefter formulerats och redogörs för nedan. 

5.1 Skiljer sig företag X roller, ansvar och mandat från teorin i agilt 
arbetssätt? 

 

I undersökningen framgår det tydligt att alla medarbetare inte har förståelse för 

samtliga roller som de dagligen interagerar med, oavsett om det handlar om 

produktägaren, scrum mästaren eller utvecklaren. I och med bristen på förståelse för 

vilken roll som gör vad så uppstår också företeelser som skiljer sig från teorin. Dessa 

skillnader uppstår när medarbetarna utifrån sin brist på förståelse skapar sig egna 

tolkningar om sin eller någon annans roll. Beroende på vad medarbetaren förstått av 

teorin, så tar personen också på sig mer eller mindre arbetsuppgifter och ansvar än 

vad hen enligt teorin borde. 

 

Rollen som scrum mästare i de intervjuade teamen innebär en coachande ledning av 

teamet så att teamet själva ska kunna agera och ledas i en demokratisk regim. 

Scrum mästaren hjälper teamet att fokusera på sina mål genom att lösa hinder i 

utvecklarnas arbete som inte rör direkt arbete med produkten. Scrum mästarens 

arbete inkluderar därmed att möjliggöra för utvecklarna att kunna arbeta vidare med 

det värdeadderande arbetet för produkten genom att ta hand om och lösa hinder för 
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arbetet. Rollen skiljer sig på så sätt inte från teorin. Exempel på en scrum mästare 

som förstått sin roll är SM1 där hens team inte kommit överens och följaktligen delat 

upp sig i två olika ståndpunkter. Detta har förhindrat gemensamt beslut och stoppat 

fortsatt arbete. Efter att teamet inte kommit någon vart blir detta ett hinder för arbetet 

och i det läget kliver SM1 in och tar beslut för teamet. Detta kallas i teorin 99 procent 

demokrati principen. 

 

Produktägarnas roller innebär styrning av teamets arbete eftersom rollen prioriterar 

teamets arbetsuppgifter genom produktloggen. Det är även produktägarens roll att ta 

hand om all hantering av intressenter som på något sätt vill få kontakt med teamet 

och att besvara utvecklarnas detaljerade teknik- och kravfrågor. På så sätt får 

utvecklarna i teamet möjlighet att arbeta med produkten ostört samtidigt som de kan 

få tekniskt stöd och klargöranden av kraven. Vi ser därför inte att rollen skiljer sig från 

teorin. 

 

Utvecklarna består av tvärfunktionella team vilket innebär att de stämmer överens 

med teorin om ett gemensamt ansvar för alla arbetsuppgifter i teamet. Samtliga 

utvecklare som intervjuats har dock inte någon tydlig uppfattning om vad deras roll 

innebär. De team som förstått vikten av multifunktionellt lärande försöker hela tiden 

lära sig av varandra och arbetar på så sätt enligt teorin för ett scrum team. I andra 

team lever gammal kultur kvar i form av att vissa utvecklare ogärna lär ut sitt område 

till andra kollegor då de hellre arbetar ostört. Inom dessa team har det 

multifunktionella lärandet inte anammats, vilket också innebär att de skiljer sig från 

teorin. Dessa utvecklare hade inte heller förstått poängen med det agila arbetssättet 

och de nya rollerna. 

 

Rollen som scrum mästare och rollen som produktägare har i teamen som 

undersökts inneburit att respondenterna haft rollen inom flera team samtidigt. Dessa 

team är alltid större än tio personer och innebär att rollerna skiljer teamen åt från 

både teorin för scrum mästare och produktägare samt från storleken på teamen som 

dessa roller ska arbeta med enligt teorin. De flesta scrum mästarna som intervjuats 

har arbetat med denna roll till 100 procent vilket inte stämmer överens med teorin. 

Det enda undantaget är för den scrum mästare som valt att arbeta som både scrum 

mästare för ett team samtidigt som hen arbetar som utvecklare i samma team. I detta 

fall skiljer sig inte rollen som scrum mästare från teorin.  

 

Ett exempel på konsekvenser som uppstod i ett av teamen i samband med att i detta 

fall produktägaren hade denna roll i fyra olika team, var att en av utvecklarna från ett 

av dessa team blev orolig över problem som kom upp i teamet men som 

produktägaren inte fanns där för att lösa. Dessa problem tog istället utvecklaren själv 

hand om och fick svara på detaljfrågor gällande såväl krav som teknik för sina 

medarbetare. Denna konsekvens fick följaktligen utvecklaren att känna oro över 

produktägarens kompetens, men också att hen hade för mycket att göra. Känslan av 
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ett större ansvar för teamet uppstod eftersom de inte klarade sig utan hen när 

produktägaren inte fanns där. 

 

Slutsatsen blir att har inte medarbetaren förstått rollen, har hen inte heller förstått att 

rollen inkluderar ett mandat och därmed ett visst ansvar. Den som inte förstår dessa 

delar skapar genom sin brist på förståelse konsekvenser som någon annan i teamet 

får lösa. I exemplet ovan är det produktägaren som inte tagit sitt ansvar över att 

finnas till hands för teamet när det kommer till detaljerade krav- och teknikfrågor. 

Dessa togs istället omhand av en av utvecklarna vilket lett till att hen inte fått tid över 

till att varken sätta sig in i sin roll eller i samarbetet med andra utvecklare. I ett annat 

team såg inte scrum mästaren någon mening med att ta ansvar för de dagliga scrum 

mötena som enligt teorin ingår i scrum mästarens roll. Konsekvensen av detta blev 

att utvecklaren i detta team oftast tog hand om mötena och såg dessutom sig själv 

som den medarbetare som förtydligar och organiserar tillvägagångssättet för teamet, 

vilket är den coachande rollen som scrum mästaren bör ta hand om. Alla avvikelser 

från teorin som tagits upp innebär ett mindre effektivt arbete, eftersom teamet får i 

konsekvens av andra rollers brist på förståelse ett bredare ansvar och därmed 

mindre tid att ägna till sin egna roll.  

 

Även om några av de som intervjuats förstått sin roll med tillhörande ansvar så har 

flera av dessa inte vetat hur deras och andras mandat ser ut alla gånger. Detta 

behöver förtydligas.  

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att eftersom teamen är större än vad 

teorin anser att de bör vara, flera arbetar 100 procent som scrum mästare och 

produktägarna ansvarar för flera produkter på en gång så skapas olikheter från 

teorin. Dessa olikheter från teorin har lett till att helheten i arbetssättet för resterande 

roller blir svåra att förstå. Som konsekvens av oförståelsen tolkas ansvaret och 

mandatet olika mellan kollegorna och teamen arbetar då ännu mindre enligt teorin 

eftersom en tydlig vision kan bli svår att uppnå för samtliga i teamet. 

 

5.2 Skiljer sig roller, ansvar och mandat mellan de team som arbetar 
med mjukvara, hårdvara och med både mjuk och hårdvara på 
företag X? 

 

I undersökningen framgår en brist på förståelse för samtliga roller, men diskrepansen 

är som störst i det team som arbetar med hårdvara. Vi har dragit slutsatsen att 

anledningen till detta bland annat har med arbetsområdet att göra, eftersom en viss 

del av produkten kan vara väldigt olik en annan. Produktägaren för det team som 

arbetar med hårdvara tror till och med att det aldrig kommer att finnas en utvecklare 

med kompetens inom alla delar av produkten då de skiljer sig så pass mycket. Med 

dessa förutsättningar framgick att utvecklarna blev osäkra på vad de ska arbeta med, 

eftersom de samtidigt försöker lära sig andra kompetensområden precis som scrum 
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förespråkar. Andra anledningen till att just detta team inte var helt införstådda i sina 

roller är för att de arbetat agilt kortast tid och att de fått minst underlag på hur ett agilt 

arbetssätt kan anpassas till hårdvaruutveckling, eftersom samtliga team endast fått 

utbildning i hur det agila arbetssättet tillämpas i mjukvaruutveckling. 

 

En stor skillnad mellan de team som endast arbetar med mjukvara och de som även 

eller bara arbetar med hårdvara är hur de framställer sin produkt. Varje intervjuat 

team som arbetar med hårdvara samarbetar nämligen med leverantörer utanför 

företagets organisation. I dessa fall har inte teamet och produktägaren det mandat 

och ansvar som enligt teorin ska finnas för dessa roller. Skälet till att produktägaren 

inte kan få ett fullt mandat i dessa team är att företaget valt att köpa in en del av 

produkten från en extern samarbetspartner. Dessa leverantörer har stor kompetens 

och erfarenhet om företag X, men är ändå inte alltid synkroniserade med det interna 

företag X teamet. Bristen på ansvar och mandat i teamet skiljer sig således mellan de 

team som arbetar med mjukvara eftersom mjukvaruteamens förutsättningar tillåter 

rollerna att hålla sig mer till teorin. 

 

I de fall då ett team är beroende av en leverantör störs också teamets planering av 

arbetet under sprinten. Eftersom teamet inte alltid kan avgöra om leverantören 

kommer att leverera som utlovat inom sprinten så finns ingen säkerhet för att de 

åtaganden som teamet tagit på sig under en sprint kan färdigställas. Således är det 

inte nödvändigtvis teamets fel att de inte klarar av allt de antagit under en sprint. De 

styr inte arbetet själva till fullo och är beroende av leveranser de själva inte kan stå till 

svars för. Konsekvensen blir en minskad styrförmåga för såväl teamet som scrum 

mästaren. Således kan vare sig teamets ansvar eller mandat till fullo uppfyllas. 

Företagsledningen måste således tillåta utrymme för en viss diskrepans i utfallet på 

grund av beroendet mot leverantören. Detta kan i sin tur också påverka motivationen 

i teamet. Det är lika viktigt att företagsledningen tillåter detta i skrift som i 

kommunikation till hela teamet så att alla i teamet förstår vad det betyder.  

 

Teamet som arbetar med både hård- och mjukvara har en liknande situation gällande 

produktmästarens mandat som inte överensstämmer med teorin. Eftersom detta 

team arbetar med vissa funktioner som av etiska skäl regleras och kontrolleras från 

högre ledning, innebär detta att produktmästaren inte längre har den roll som 

kontrollerar teamets kapacitet och slutprodukten. Av samma anledning som exemplet 

ovan blir följaktligen slutsatsen att detta kan leda till en motivationsbrist hos såväl 

teamet som scrum mästare och produktägare att arbeta agilt. 

 

Vår slutsats blir att beroende på vilken typ av produkt ett team arbetar med avgörs 

också i vilken utsträckning teamet har möjlighet att leva upp till sina roller, ansvar och 

mandat. Det gör att skillnaderna mellan hårdvara, mjukvara och de som arbetar med 

båda delarna varierar och går inte till fullo att jämföra endast mellan dessa tre 

områden.   
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Teamet som arbetar med mjukvara har enligt denna undersökning bäst 

förutsättningar för att arbeta agilt utifrån dess arbetsområde. Eftersom allt arbete för 

detta team skapas inom företag X egna organisation. Detta team har dock problem i 

form av att teamet är uppdelat i två grupper och arbetar från två olika geografiska 

platser, vilket stör samarbetet inom teamet och möjligheten till att utöva samtliga 

roller i teamet teoretiskt korrekt. 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att roller, ansvar och mandat skiljer sig 

mellan teamen som arbetar med hårdvara och teamen som endast arbetar med 

mjukvara. Men detta beror inte på deras olika arbetsområden utan på grund utav 

produktens omfattning. Teamen som intervjuats skiljer sig men bara på grund av 

vilken typ av produkt de arbetar med. Alla produkter som inkluderar ett samarbete 

med andra organisationer skiljer sig från team som arbetar med produkter där 

samarbete med andra organisationer inte krävs. Anledningen är att de produkter som 

inte kräver ett samarbete med andra organisationer eller som ska godkännas av 

andra än teamet själva, kan lättare arbeta enligt teorin och kan därmed enklare 

skapa en tydlig vision för arbetssättet. 

5.3 Diskussion kring påverkande faktorer 

 

Utifrån resultat, analys och de slutsatser som dragits har författarna funnit ett par 

områden som ansågs speciellt viktiga att arbeta med för att lyckas med det agila 

arbetssättet. Områdena är: 

 

 Kommunikation 

 Kultur och geografisk placering 

 Beroenden 

 Nytt arbetssätt och utbildning 

5.3.1 Kommunikation 

 

Arbetet har visat vikten av att ha en fungerande kommunikation både internt och 

externt. Den interna kommunikationen är vad som lett företagets team till brist på 

förståelse för de roller som finns. Brist i kommunikationen gällande de olika ansvar 

och mandaten leder till att medarbetarna får utrymme för egna tolkningar vilket vi inte 

tror är något unikt för endast företag X och agilt arbetssätt eftersom detta är en 

mänsklig faktor.  

 

Intern kommunikation i teamet är också av vikt och varje team kan behöva arbeta 

mer med kommunikation eftersom samarbetet i gruppen inte är bättre än teamets 

kapacitet till att kunna kommunicera sinsemellan. I exemplet med produktägaren som 

ansvarar för flera team, visar det tydligt på hur en bristfällig intern kommunikationen 

skapat en flaskhals för arbetet. Att produktägaren även är produktägare för tre andra 

team innebär följaktligen att hen inte kunnat finnas där för teamet i och med brist på 
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tid då de behövt hjälp. Konsekvenserna utav detta kan enligt undersökningen leda till 

att utvecklarna i teamet själva får tolka de tekniska kraven. Bristen på kommunikation 

i detta fall kan både leda till onödigt arbete för att i efterhand korrigera produkten och 

att teamet som konsekvens inte blir lika motiverade till att följa det agila 

tillvägagångssättet. På samma sätt gäller det att kommunikationen mellan 

utvecklarna fungerar eftersom leveransen av produkten även beror på deras 

kapacitet till att samarbeta och utveckla produkten tillsammans.  

 

En del författare har diskuterat om endast en produktägare för varje team räcker med 

risk för att kravbilden för produkten kan bli för smal. En sådan risk kan dock 

kompenseras av ett gemensamt produktägarteam som kontinuerligt möts och 

gemensamt diskuterar kraven, vilket företag X också har. Författarna menar att med 

fler produktägare i samma team hade kravbilden kunnat bli bredare eftersom en 

ensam produktägare på egen hand har väldigt många pågående uppdrag samtidigt 

och på grund av detta inte har tid att fokusera på sådant som en ytterligare 

produktägare hade haft tid att fokusera på. Förespråkare för scrum menar dock att 

fler än en produktägare kan innebära brist i kommunikationen till teamet eftersom det 

finns risk för att ena produktägaren ger ett annat besked än den andra. Vikten av att 

rätt information kommuniceras till teamet och att denna inte ska vara tvetydig är alltså 

av större vikt enligt förespråkare för scrum än vad en mindre belagd produktägare 

samt bredare kravbild är. Men trots detta arbetar en av respondenterna som 

produktmästare för totalt fyra olika team vilket enligt undersökningen inneburit en 

brist i kommunikationen. 

 

Den externa kommunikationen är speciellt viktig för de team som arbetar med 

leverantörer. För att ha en chans till att kunna följa scrum metoden och klara av att 

slutföra uppdrag inom en sprint om ett team arbetar med leverantörer måste 

samarbetet synkroniseras. Kommunikationen med den externa samarbetsparten är 

avgörande för att kunna synkronisera arbetet och för detta krävs regelbunden dialog 

och möten mellan främst produktägarna, men gärna även teamen. Samma logik 

krävs för ett fungerande samarbete i samma organisation mellan olika team eller 

avdelningar. 

5.3.2 Kultur och geografisk placering  

 

Kulturen och den geografiska placeringen är två problematiska delar eftersom dessa 

faktorer bidrar till ett försvårande av kommunikationen. Företag X är en stor 

organisation som arbetar utspritt i många länder världen över. I och med detta 

tillkommer krav för anpassningar, både till tidszoner, olika språk och kulturer. 

Respondenterna för arbetet har förklarat att bara språket de använder sig av i företag 

X kan för nya medarbetare från samma geografiska område vara svårt att förstå och 

kommunicera. Svårigheten att kommunicera vidare med andra leverantörer inom 

Sverige kan därmed också försvåras. Om dessutom leverantörerna använder sig av 

exempelvis ett annat språk, så blir risken för brist på förståelse mellan de två 



 

 

 

- 51 - 

parterna stor och ökar även utrymmet för egna tolkningar. Denna logik kan också 

tillämpas på samarbeten mellan olika interna och externa team med olika geografiska 

placeringar, i länder med annorlunda kulturer och språk.  

 

Många medarbetare samarbetar med team som har en annan geografisk placering 

och det faktum att många aldrig träffas kan göra kommunikationen ännu svårare. 

Kommunikationen enligt både denna undersökning och bakomliggande teori är av 

stor vikt för rollerna och därmed det agila arbetet. På grund av detta bör varje team 

vara samlade lokalt och tvärfunktionella möten bör alltid ske ansikte mot ansikte, 

alternativt via skype eller videolänk för att ta hand om tvärfunktionella frågor. Vår 

mening är att det även är viktigt att använda föredragna leverantörer som lär känna 

företag X och har kunskap om de krav som ställs på dem som leverantörer. Eftersom 

en sådan relation innebär en förenklad kommunikation och färre missförstånd från 

båda parter. Risken för en stämning av “vi och de” då ena parten inte tycker att en 

företeelse är vårt fel utan det är deras fel, är dock oförnekligt svår att undvika trots 

dessa anpassningar. 

 

5.3.4 Beroenden  

 

Undersökningen har visat att det inte finns mer än ett fåtal direkta skillnader mellan 

roller, ansvar och mandat i hårdvara- och mjukvara team. Det finns dock indirekta 

skillnader som avslöjar sig bättre i relation till teamens beroenden. En mer intressant 

frågeställning hade därför handlat om utvecklingen som företag X gör själva inom 

team som inte har beroenden och utvecklingen i team där det finns beroenden av 

andra team eller leverantörer. Beroendet för ett team uppstår då arbetet kräver ett 

samarbete med ett icke lokalt team, anledningen till varför detta är intressant att 

undersöka är främst att kommunikationen riskeras i samarbete med andra team eller 

externa leverantörer. Beroendet kan även skapa brist på förståelse när det kommer 

till scrum metoden. Eftersom metoden baseras på små lokala team och rollerna är 

uppbyggda utifrån denna förutsättning, så skapas i samband med ett samarbete med 

andra team variabler som inte räknats med i det teoretiska scrum teamet. Ett typiskt 

scrum team är i teorin uppbyggt på sådant vis att teamet alltid ska kunna ansvara för 

sitt arbete på egen hand och tillsammans sammanställa produkten som en och 

samma enhet. I samband med leverantörer och andra externa beroenden blir 

tillvägagångssättet för att sammanställa produkten mer av traditionellt arbetssätt, likt 

sporten stafett där ett team utvecklar en produkt och lämnar över till nästa för att 

färdigställa produkten. Rollerna i scrum teamet störs av dessa variabler då risk för 

egen tolkning av rollerna kan ta över om arbetssättet inte fungerar. Vikten av att 

integrera samarbetsteam i arbetet är därför av stor vikt för att lyckas och svaret till att 

lyckas med detta är kommunikation.  

5.3.5 Nytt arbetssätt och utbildning  
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Integration av såväl roller som kommunikationen med samarbetspartners och 

samarbetsteam kräver förståelse. Vår mening är att utan utbildning i dessa områden 

kan en brist i förståelse förekomma vilket vi menar innebär att medarbetare därmed 

gör egna tolkningar. Det räcker dessutom inte med att endast skapa förståelse hos 

medarbetare inom företag X, utan arbetssättet måste även kommuniceras till de 

externa team som arbetar utanför organisationen så att även dem blir utbildade på 

samma sätt. Först när även samarbetsteamet har förståelse för företag X tolkning av 

roller, ansvar, mandat och arbetssätt finns chans till ett bra samarbete och 

synkronisering. 

 

I och med att arbetssättet är relativt nytt för de flesta team inom företag X så har 

många av respondenterna inte till fullo förstått sina roller, ansvar eller mandat. I 

skapandet av ett scrum team måste förutsättningarna för att teamet kan allt de 

ansvarar för säkerställas. Om kompetensen kan säkerställas via exempelvis 

gemensamma kurser, arbetsseminarium och teamaktiviteter så förstås både ansvar 

och mandat bättre. Om de inte förstått sitt ansvar eller mandat ordentligt, finns 

anledning till att undersöka om teamen har tillräcklig kompetens att täcka upp för 

dessa brister. I undersökningen har alla teamen som intervjuats haft en brist på 

förståelse i åtminstone ett fall, gemensamt för dem är dock att kompetenser hos 

medarbetare inom teamet kunnat täcka upp för dessa brister. Teamen kan i vissa fall 

fortsätta med sitt arbete och inlärning av arbetssättet på grund av att dessa faktorer 

funnits, vilket är bra för en start i det agila arbetet.  

 

Många av de scrum mästare som intervjuats har arbetat med denna roll till 100 

procent, vilket inte stämmer överens med teorin eftersom de inte blir direkt delaktiga i 

teamets arbete. Även om dessa scrum mästare inte arbetat i sin roller speciellt länge 

finns det en risk att de inte kommer att bli några scrum mästare alls. Det arbetssätt 

de tillämpar är nämligen inte kategoriserad som scrum mästare då de varken arbetar 

som en del av ett team eller för endast ett team då de är scrum mästare för flera 

team samtidigt. Denna roll liknar därmed i dagsläget mer av en traditionell 

projektledare utan mandat, vilket förklarar scrum mästarnas uppfattning till att inte 

riktigt passa in eller förstå sin verkliga roll i teamet. För att scrum mästarna ska kunna 

hitta sin roll i teamet måste de både vara kompetenta inom det agila arbetssättet 

vilket de ska hjälpa teamet med, men också arbeta som en del av teamet för att få en 

tydlig bild av hur teamet samarbetar. Först då kan en scrum mästare sköta sina 

arbetsuppgifter effektivt. 

5.4 Vidare forskning 

 

Författarna för arbetet har endast undersökt hur de nya rollerna med tillhörande 

ansvar och mandat fungerar i tre av teamen på företag X. I och med att 

organisationen behövde göra sig av med hela mellanchefs skiktet för att kunna göra 

det agila arbetssättet möjligt. Detta innebar att medarbetare som tidigare haft roller 

med mer mandat än produktmästare och scrum mästare fick en lägre värderad 
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position. Enligt teorin ska arbetssättet öka motivationen hos de anställda, men några 

av respondenterna var mycket negativt inställda till deras steg nedåt i hierarkin på 

företaget. Hur medarbetarna som är i denna situationen faktiskt känner och deras 

motivation hade därför varit intressant att undersöka.  

 

Intervjuerna har visat att många respondenter inte har full förståelse för sitt ansvar 

och mandat i dagsläget. Att företaget inte arbetat med agile under speciellt lång tid, 

cirka ett år, kan vara grunden till varför de inte uppnått förståelse. Det skulle därför 

vara intressant att genomföra samma undersökning om ett år igen, för att se om 

arbetssättet fungerat och teamen utvecklats i riktning mot teorin för sina roller. 

Alternativt kan teamen ha utvecklats mot ett traditionellt synsätt för rollerna om 

förståelsen ännu inte finns där, eftersom de utan vägledning kan ha återgått till vad 

de vet och är säkra på.    

 

Managementkoncept fungerar ofta mest effektivt i organisationer där konceptet 

genomsyrar hela organisationen. Vidare undersökning gällande hur övriga delar av 

organisationens ansvar och beslutsstruktur ser ut i samband med den agila 

omstruktureringen hade därför varit intressant.  

 

Slutsatsen för denna undersökning konstaterar att skillnaderna mellan roller, ansvar 

och mandat i team som arbetar med mjukvara och hårdvara inte var signifikant. Det 

som visade sig skilja teamen åt var olika beroenden, en undersökning om hur olika 

beroenden påverkar management konceptet hade av den anledningen kunnat hjälpa 

företagets utveckling bättre.  

 

Eftersom undersökningen visat att teamens kommunikation varit en av de viktigaste 

faktorer för ett fungerande agilt arbete, så kan en undersökning om hur detta ska 

förbättras hjälpa organisationer som inför managementkonceptet. För företag som 

arbetar med team över olika landsgränser och kulturer kan denna typ av 

undersökning anses vara av stor hjälp.  
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7. APPENDIX  
 
Bilaga 1 intervjuguide.  
 
Intervjuguide: 
 
Svenska 
English 
 
Inledning 
 
1. Berätta om syftet med undersökningen. 
   Explain about the purpose of this essay. 
 
2. Berätta hur informationen intervjupersonen ger kommer att användas. 
Explain how the information that is given by the interview person will be used. 
 
3. Berätta om anonymiteten. 
   Explain about their anonymity in this matter. 
 
 
Intervjufrågor: 
Interview questions 
 

http://agilemanifesto.org/
https://www.scaledagileframework.com/
http://www.scrumexpert.com/knowledge/evaluating-safe/
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/chaos_report_1994.pdf
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Inledande frågor 
Initial questions 
 
1. Vad är ditt pronomen och hur gammal är du? 
   What´s your pronoun and how old are you? 
 
2. Hur länge har du arbetat här? 
   For how long have you been working here? 
 
3. Har du någon utbildning och i så fall vad för utbildning? 
   Do you´ve got any education and if so, what kind of education? 
 
 a) (Om du har en utbildning) Har du stött på agilt arbetssätt under utbildningen? 
   (If you have an education) Have you ever came across the agile way of working during  
   this education? 
 
Inledande frågor  
Initial questions 
 
1. Arbetade du här innan införandet av agilt arbetssätt satte igång och i så fall har du känt att 
du fått vara med under förändringsprocess? 
Did you work here before the implementation of agile and if so, have you felt included in the 
changing process? 
 
2. Hur var din inställning och hur kände du till förändringen? 
   How was your attitude and how did you feel towards the change? 
 
4. Fick du information om vad agilt arbetssätt innebär och hur det går till att jobba agilt?  
   Did you recieve any information about what the agile way of working mean and how it´s 
done? 
 
a. (Om du mottagit information) Hur har du fått informationen och i vilket stadie? 
           (If you've received information) How did you recieve the information and in which level 
of the implementation? 
 
5. Fick du motiverat varför ni skulle införa detta nya arbetssätt och hur fick motiveringarna dig 
att känna? 
Did you get any justification explanations about the new way of working and if so how did 
they make you feel?     
 
 
6. Fick du någon information om när processen skulle sätta igång och när förändringen 
förväntas vara klart? 
Did you get any information about when the process would take start and when the change is 
expected to be done? 
 
7. Hur har du upplevt införandeprocessen av arbetssättet? 
   How was your experience of the implementation process of agile? 
 
Rollbeskrivning 
Role description 
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8. Har du någon rollbeskrivning och skiljer sig din nuvarande roll till din roll innan införandet 
av agilt arbetssätt? 
Do you have a role description and if so, does this description differ from your old one that 
you had before the implementation of the agile way of working? 
 
9. Tycker du att din rollbeskrivning stämmer överens med vad du faktiskt gör på jobbet? 
   Do you think that your role description corresponds with what you actually do at work? 
 
10. Hur ser din roll ut i teamet? 
     How does your role in the team look like? 
 
11. Hur ser dina arbetskollegors roller ut i ditt team? 
     How does your colleagues roles look like in your team? 
 
12. Vad är de tre mest utmärkande arbetsuppgifter i din arbetsroll? 
     What are the three most characteristic duties that comes with your role description?  
 
13. Känner du att du kan utvecklas inom din profession eller utanför? 
     Do you feel that you´re able to develop within your profession or outside your own 
specialities?  
 
Ansvar 
Responsibillities 
 
14. Vad har du för ansvarsområde och vad är ditt ansvar? 
     What is your area of responsibility and which are your responsibilities within this area? 
 
15. Skiljer sig ditt ansvarsområde idag från hur det va innan införandet av agilt arbetssätt? 
     Does your area of responsibility differ any from before the implementation of the agile way 
of working? 
 
16. Hur känner du över detta? 
     How do you feel about this? 
 
17. Hur uppfattar du att ansvarsfördelningen ser ut i teamet och hur tydlig känner du att 
ansvarsfördelningen är? 
How do you feel that the accountability is divided within your team and how clear do you feel 
that this is?   
 
Mandat 
Mandate 
 
18. Tycker du att du har tillräckligt mycket mandat för att kunna genomföra dina 
arbetsuppgifter? 
Do you feel that you have enough mandate to be able to do your work? 
 
19. Hur ser ditt mandat ut nu och skiljer sig detta från hur ditt mandat såg ut innan införandet 
av agilt arbetssätt? 
What mandate do you have today and does it differ any from what mandate you had before 
the implementation of agile? 
 
20. Har situationer uppstått då kollegor med samma mandat nivåer och olika agendor 
krockat och hur har ärendet i så fall tagits om hand? 
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Have there been any collisions between colleagues that has the same level of mandate but 
different agendas and if so how was this taken care of?  
 
21. Känner du att ditt mandat stämmer överens med det du ansvarar för i arbetet? 
Do you feel that your mandate corresponds with your area of responsibility at work? 
Avrundning 
Conclusion 
 
22. Sammanfatta svaren vi fått av korrespondenten för att se om denne håller med eller om 
något missförståtts.  
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