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Abstract 

Mjukvaruutveckling kräver bra arbetsmetoder för att man ska kunna leverera 

effektivt och välfungerande mjukvara. För att lyckas med detta behöves en bra 

arbetsmetod som de kan arbeta efter.  

 

Agila metoder blir mer populära att arbeta med när det gäller 

mjukvaruutveckling i dagens teknikföretag. Fler företag går över att arbeta efter 

agila metoder med projekt istället för den traditionella vattenfallsmetoden. 

Anledningen till detta är att fler och fler företag misslyckas att leverera 

projekten i tid med vattenfallsmetoden vilket medför mer kostnader för företag. 

Agila metoder hjälper däremot företag att få struktur som leder till bättre 

arbetssätt som i sin tur resulterar i att projekten blir avslutade i tid. 

 

Denna studie undersökte användning och anpassningar av agila metoden 

Scrum på en bank och om detta har medfört några förbättringar i arbete med 

mjukvaruutvecklingsprojekt. Undersökningen genomfördes med hjälp av 

intervjuer med Scrummästare, Agila coacher, produktägare samt chefer som 

arbetar med Scrum-metoden.  

 

Resultatet visar att agila metoden Scrum ger mer struktur samt transparens till 

projekt. Anpassningar till produktägarrollen på företaget har medfört att rätt 

uppdrag blir prioriterade och teamen får en tydlig backlogg att arbeta efter. 

Arbetet enligt Scrum- metoden har hjälpt team att få en tydlig struktur och ökat 

leverans av projekt.  
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mjukvaruutvecklingsprojekt. 

  



 
 

 
 

 

Abstract 

Software development requires good working methods to be to deliver efficient 

and effective software. To achieve this, companies require a good working 

method that they can work with. 

 

Agile methods are becoming more popular to work with when it comes to 

software development in today's technology companies. More companies are 

beginning to work with agile methods for project management instead of the 

traditional waterfall method. The reason for this is that more and more 

companies fail to deliver projects on time with the waterfall method, which 

means more costs for companies. The reason for this is that more and more 

companies fail to deliver projects on time with the waterfall method, which 

means more costs for companies. Agile methodologies however help companies 

to get structure that led to better work, which in turn results in that projects are 

completed on time.  

 

This study examined the usage and customization of agile method Scrum in a 

bank, and if this has led to some improvements in the work of software 

development projects. The investigation was conducted through interviews 

with Scrum Master, Agile coaches, product owners and managers who work 

with the Scrum method. 

 

The result shows that the agile method Scrum provides more structure and 

transparency to projects. Adaptations to the product owner role in the company 

has led to that right assignment are prioritized and teams get a clear backlog to 

work with. The work with the Scrum method has helped the team to have a clear 

structure and increased delivery of projects. 

 

Keywords 

Agile methodologies, Scrum, customization, IT projects, project work, software 

development project. 
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1 Introduktion  

Dagens samhälle utvecklas ständigt med hjälp av tekniken som är beroende av 

välfungerande mjukvara. Idag finns mjukvara i nästintill överallt och mer och 

mer produkter utvecklas dagligen som kräver mjukvara för att fungera. Vid 

framtagning av mjukvara krävs en mjukvaruutvecklingsprocess (Sommerville, 

2011) som har många stadier och kräver bra arbetsmetod för att företag ska 

kunna leverera varan i tid och välfungerande. 

1.1 Bakgrund 

Projekt där någon sort av teknikutveckling eller mjukvaruutveckling pågår 

kallas för IT-projekt. Det är ungefär 61 % av 50 000 IT-projekt i världen som 

bedöms vara misslyckade enligt en rapport gjord av The Standish Group 2012 

(The CHAOS Manifesto, 2012). Anledningar till att många projekt misslyckas 

är till exempel att företag använder fel projektledningsmetod för den typen av 

projekt de arbetar med. Idag finns det många olika projektledningsmetoder 

som kan användas till alla sorters projekt. 

 

Den vanligaste metoden som många IT-projekt använder är 

vattenfallsmodellen (Sommerville, 2011). Vattenfallsmodellen innehåller flera 

faser som måste genomföras och man kan inte påbörja nästa fas utan att ha 

slutfört föregående. Det betyder att man inte kan till exempel påbörja 

utvecklingsfasen innan designfasen är klar vilket ofta medför slöseri av både 

personal och tidsresurser.  

 

Det nya agila arbetssättet blir allt mer populär hos företag för att den medför 

ett mer flexibelt arbetssätt med IT-projekt. Förändringar sker smidigare och 

enklare vilket är grundtanken med agila metoder. Man behöver inte längre 

slösa på resurser i väntan på att påbörja arbete eftersom man planerar för en 

kort tid i förväg. Detta gör att man planerar in arbete för alla inblandade i 

projektet utifrån behov.  

1.2 Problembeskrivning 

Innan agila metoder utvecklades använde mjukvaruutvecklare 

vattenfallsmodellen (Sommerville, 2011). Största problemet med denna metod 

är att testningen av programvaran kommer för sent i projektets skede vilket kan 

innebära att man inte hinner rätta till alla fel som kan vara många fler än vad 

man tänkte sig. Detta leder till att projektet inte avslutas i tid och fler resurser 

måste tilldelas. För att undvika detta utvecklades agila metoder.  

 

Idag finns det många olika agila metoder och alla har både sina fördelar och 

nackdelar när det gäller att arbeta med utvecklingsprojekt. Det gemensamma 
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mellan alla dessa är att man testar direkt efter man har implementerat en ny 

funktion vilket ger möjlighet att hitta och lösa fel snabbare. Varje metod har 

sina fördelar och nackdelar och många företag använder metoderna på olika 

sätt. För att undersöka hur man använder och anpassar agila metoden Scrum 

kommer det att genomföras en studie på ett bank där undersökningsfrågan är:  

 

Hur används och anpassas agila metoden Scrum för att förbättra arbetssätt 

i mjukvaruutvecklingsprojekt?  

 

Med förbättrat arbetssätt menas att projekt avslutar i tid, man får mer struktur 

och transparens samt att man levererar mer projekt och snabbare.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra om användning och anpassning av agila 

metoden Scrum (Schwaber, 2004) i mjukvaruutvecklingsprojekt bidrar till 

effektivare arbete. Med effektivare projekt menas om dessa projekt får bättre 

struktur, blir mer lönsamma och avslutas i tid. För att kunna redogöra detta 

kommer flertal intervjuer genomföras med projektgrupper som arbetar enligt 

Scrum-metoden. I uppsatsen diskuteras både fördelar och nackdelar med 

Scrum-metoden för mjukvaruutveckling. 

1.4 Mål, samhällsnytta, etik och hållbar utveckling 

Målet med arbetet är att påvisa att agila metoden Scrum ger projekt bättre 

struktur och effektivare utveckling. Bättre struktur leder till att företag får 

lönsammare projekt och ökar sin vinst. Denna studie kan hjälpa företag både 

stora och små som är i behov att uppdatera eller byta deras arbetsmetod få 

kunskap om vad agila metoden Scrum kan ge för positiva utfall. 

 

Arbete med agila metoder i projekt innebär att allt dokumentation som rör 

projektet ska vara tillgängligt för alla alltid. När mjukvaruutveckling pågår är 

det är viktigt att hanteringen av konfidentiell information sker säkert. 

Projektgruppmedlemmar ansvarar att inga obehöriga kommer åt 

sekretessbelagd information.  

 

Hållbar utveckling blir allt viktigare i dagens samhälle. Det går ut på att man 

ska utveckla samhället med avseende på tre aspekter. Dessa tre är ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet(Gröndahl & Svanström, 2011).  

 

Med en välfungerande arbetsmetod får projekt en bra struktur och kan avsluta 

projekt i tid och behöver inte använda mer resurser än planerat. Detta leder till 

att företag blir mer ekonomiskt hållbara och kan istället spendera sina resurser 

på anställdas välmående och utveckling som i sin tur medför friskare, nöjdare 

och utbildade människor i samhället.  
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1.5 Metoder 

När man ska börja utföra en studie ska man välja att en forskningsmetod som 

är antingen kvalitativ eller kvantitativ. Den metod man väljer beror på syftet 

samt vad man vill få ut utav studien. Kvantitativ innebär att man samlar in 

strukturerad data till exempel via enkäter som man sedan analyserar för att 

verifiera eller förkasta hypotesen. Kvalitativ innebär att man samlar in 

ostrukturerad data till exempel via intervjuer som sedan analyseras för att sätta 

upp en hypotes.  

 

Det vanligaste tillvägagångssätt när man utför en studie är deduktiv (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2006) ansats och induktiv (ibid.) ansats. Deduktiv ansats 

används när man vill verifiera eller förkasta en hypotes. Dessa görs oftast 

genom att samla in och analysera data med hjälp av kvantitativ metod. 

Induktive ansats innebär att man sätter en hypotes grundat på data som har 

blivit insamlad och analyserad med hjälp av kvalitativ metod.  

 

En induktiv ansats används för denna studie eftersom appliceringen och 

användningen av agila metoden Scrum kommer att undersökas för att se hur 

arbete med mjukvaruutvecklingsprojekt på företaget går till. Flertal intervjuer 

kommer att genomföras med projektmedlemmar samt agila coacher på 

företaget för att få fram underlag för analys om agila metoder effektiviserar 

arbete med mjukvaruprojekt.  

 

Det finns flertal olika forskningsmetoder(Håkansson, 2013). De vanligaste är: 

 

- experimentellforskning som studerar orsak och effekt,  

- icke-experimentellforskning utforskar existerande scenarios och drar 

slutsatser för den situationen,  

- analytiskforskning testar satta hypoteser baserat på existerande 

kunskap och upptäckter,  

- applicerad forskning innebär att man svarar på en konkret fråga eller 

löser ett känt problem,  

- empirisk forsknings som har syfte att komma fram till en slutsats baserat 

på underlag från observationer av situationer, experiment och 

personliga erfarenheter.   

 

För denna studie är empirisk forskningsmetod vald. Empirisk forskningsmetod 

bygger på observationer och personliga erfarenheter. Fokus i metoden ligger på 

att samla in och analysera erfarenheter och åsikter från verkliga människor och 

riktiga situationer genom antingen kvantitativa eller kvalitativa metoder. 

Exempel på empirisk studie är fallstudie.  

 

Fallstudie undersöker ett fenomen i en verklig situation där gränserna mellan 

fenomen och sammanhang är inte tydligt(Håkansson, 2013). Fallstudier kan 
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baseras på kvantitativa och kvalitativa bevis eller en blandning av dessa 

metoder.  

 

När det gäller datainsamling finns det flera olika metoder sådana som enkäter, 

intervjuer och observationer som man kan använda sig av. För denna studie har 

intervjuer valts som premiär datainsamlingsmetod för att kunna på djupet 

undersöka arbetet med agila metoder. Kvalitativa personliga intervjuer med 

öppna frågor kommer att genomföras med projektgruppmedlemmar för att 

kunna få in personliga upplevelser av arbetet med agila metoden Scrum.  

 

För att skapa förståelse av teorin om agila metoden som krävs för att kunna 

förstå vad det innebär att arbeta efter den agila metodiken kommer en förstudie 

att genomföras som kommer att bestå av en litteraturstudie för att få inblick i 

det agila metoden samt få vetskap om hur man utför en vetenskaplig 

undersökning och dess moment.  

 

För insamling av information om agila metoder och dess användning kommer 

flertal olika informationssöknings kanaler att användas. En av kanaler som 

kommer att användas för sökning av information är databaser.  Det finns flertal 

olika databaser som man har tillgång via KTH. Urval av vilka databaser som ska 

användas kommer att göras utifrån beskrivning av databaser och dess 

huvudområde. De databaser som sökningen av information ska göras på är 

citerings-, tidskrifts- och rapportdatabaser. De databaser som ska användas är 

Scopus (Scopus, 2016), ScienceDirekt (ScienceDirekt, 2016) samt DIVA (DIVA, 

2016).  

För att få teoretisk underlag för uppsatsen ska flertal böcker från biblioteket 

väljas om forskningsmetoder och hur man genomför en studie.  

1.6 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivaren är en bank som har just nu en av Sveriges största IT-avdelning 

som har sedan 2013 börjat övergå att arbeta med agila metoden. I dagsläget har 

ca 50% av IT-avdelningen gått över att arbeta med agila metoden, arbetat pågår 

främst med agila metoderna Scrum och Kanban (Anderson, 2010). De första 

team som började jobba med agila metoden började arbeta med Scrum och 

därför ligger fokus på agila metoden Scrum i denna uppsats. 

 

Banken i studien består av flera avdelningar som samarbetar för att få ut 

produkt till kunderna. I denna studie kommer man undersöka två olika IT-

avdelningar för att se hur dessa använder och anpassar Scrum-metoden. 

 

Banken som studien utförs på samt de personer som kommer att bli intervjuade 

kommer att behandlas konfidentiellt i denna uppsats. Anonymisering av 

uppsatsen har gjorts på begäran av företaget på grund av att det kan finnas 

känslig information om de projekt som ska undersökas. Intervjuer ska 
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genomföras på två avdelningar som kommer i fortsättningen kallas för 

Avdelning A och Avdelning B. Företaget från studien kommer framöver att 

kallas för Banken AB. 

1.7 Avgränsningar 

I den här uppsatsen kommer endast agila metoden Scrum att undersökas trots 

att företaget som studien genomförs på använder även agila metoden Kanban. 

Denna avgränsning har gjorts med syfte att grundligt kunna undersöka arbetet 

med agila metoden Scrum för att kunna precisera vad resultatet beror på. Det 

finns mycket man kan undersöka om Scrum-metoden men fokusen i den där 

uppsatsen ligger på att redogöra om metoden hjälper företag att effektivisera 

sitt projektarbete i mjukvaruutveckling. I uppsatsen kommer ingen grundlig 

jämförelse mellan teori och den praktiska användningen att genomföras. Om 

företaget till exempel inte använder Scrum-metoden exakt enligt teorin kan 

detta ge en skev bild resultatet.  

Statistiskt underlag kommat att tillfrågats under intervjuerna om det finns 

skillnader på leveranser men ingen validering av den statistiken kommer att 

genomföras. 

 

Denna studie kommer endast att använda intervjuer som datainsamlingsmetod 

vilket innebär att metod avsnittet kommer endast att ha en grundlig teori 

genomgång av intervjuer och endast snabbt förklara övriga 

datainsamlingsmetoder.  

1.8 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs bakgrund av agila metoder med en beskrivning av hur 

metoden Scrum är uppbyggd och hur man använder metoden för bästa resultat. 

I kapitel 3 beskrivs de olika metoder som har används för att genomföra 

studien. I kapitel 4 ges en grundlig presentation av hur materialet till studien 

utformats, hur studien genomförts samt redovisa resultat och analys 

intervjuerna. Kapitel 5 redovisar resultatet av studien. I kapitel 6 redovisas 

slutsatser och vidare studier föreslås.  
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2 Agila metodiken och metoden Scrum 

Agila metoder används allt mer oftare på företag i dagens samhälle. I det här 

kapitlet presenteras hur agila arbetssättet kom till och hur det ser ut och vad 

det innebär att arbeta med agila metoder. Agila metoden Scrum (Sutherland & 

Schwaber, 2015) presenteras även i det här kapitlet eftersom banken som studien 

genomfördes på använder sig av just denna metod.  

2.1 Agila metodikens uppkomst 

Under 1990-talet (AgileSweden, 2015) började man inse att de vanliga 

projektledningsmetoder som till exempel vattenfallsmodellen är alldeles för 

långsamma och inte håller i längden för utvecklingen av mjukvara. För att lösa 

detta utvecklades flertal så kallade lättrörliga metoder som var mer flexibla och 

iterativa när det gäller förändringar som sker under utvecklingen av mjukvara. 

Dessa lättrörliga metoder gav upphov till ett gemensamt synsätt som kallas 

”agile” samt att nätverket Agile Alliance (AgileAlliance, 2015) bildades för att 

gemensamt vidareutveckla de värderingar och principer som ligger till grund 

för alla lättrörliga metoder. Agila metoder är ett samlingsbegrepp för de 

arbetsmetoder som har samma principer och värderingar (AgileSweden, 2015) 

 

Under Snowbird konferens (AgileAlliance, 2016) i februari 2001 samlades 17 

ledande profiler för de olika utvecklade lättrörliga metoder och fastställde den 

agila metodikens grundprinciper genom att skapa det agila manifestet (ibid.). 

Manifestet togs fram för att ge grund för de olika lättrörliga metoderna. Det 

agila manifestet innehåller inga regler eller riktlinjer utan består av värderingar 

och principer kring mjukvaruutvecklingen. Manifestets fyra grundvärderingar 

lyder (AgileManifesto, 2001) : 

 

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva 

och hjälpa andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att 

värdesätta: 

 

- Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

- Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

- Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

- Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter 

man punkterna till vänster mer. 

 

Det agila manifestet menar att kärnan i det agila metodiken är individer och 

interaktioner, fungerande programvara, kundsamarbete och anpassning till 

förändringar. Dock ska även processer och verktyg, dokumentation, 
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kontraktsförhandling och planering ingå i projektarbete eftersom projektarbete 

behöver struktur och uppföljning.  

 

För att få bättre förståelse av vad det innebär att arbeta agilt skrevs 12 principer 

(AgileAlliance, 2016), se Appendix A. 

2.2 Agila metoder 

Det sägs att begreppet agilt är ett paraplybegrepp för olika utvecklingsmetoder 

som anses vara lättrörliga. I dagsläget finns det flertal olika agila metoder som 

har utvecklats utifrån det agila grundprinciperna samt det agila manifestet. De 

mest kända agila metoder är Kanban(Anderson, 2010), Dynamic Systems 

Development Method (Stapleton, 1997), Extreme programming (Beck, 2010), 

Lean Software Development (Poppendieck, 2003) och Scrum (Sutherland & 

Schwaber, 2013). 

2.2.1 Kanban 

Kanban (Anderson, 2010) är en metod som blev formulerad av David J. 

Andersson  har tre grund principer: 

- Visualisera det man gör idag.  

- Begränsa mängd arbete i pågående leverans  

- Förbättra flödet.  

Kanban är en metod för att hantera skapandet av produkter med fokus på 

kontinuerlig leverans samtidigt som att inte överbelasta utvecklingsteamet. 

Kanban främjar kontinuerligt samarbete och uppmuntrar lärande och 

utveckling genom att skapa bästa möjliga arbetsflöde för utvecklingsteamet. 

2.2.2 Dynamic Systems Development Method 

Dynamic Systems Development Method (DSDM)  utarbetades på 1990-talet 

(Stapleton, 1997). Metodens grund ide är att alla projekt ska ha en nära kund 

dialog för att få fram klart definierade strategiska mål och fokusera på att 

leverera system med rätt funktionalitet för verksamheten i rätt tid. 

2.2.3 Extreme programming   

Extreme Programming (XP) (Beck, 2010) är en metod som skapad av Kent 

Beck. Metoden baseras på fem värderingar: kommunikation, enkelhet, 

återkoppling, mod och respekt.  

 

XP fokuserar på att leverera högkvalitativ programvara snabbt och 

kontinuerligt. Metoden främjar hög kundengagemang, snabb återkoppling, 

kontinuerlig testning och planering samt nära samarbete mellan teamet för att 

leverera fungerande programvara på mycket korta intervaller som är typiskt 1-

3 veckor långa. 
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2.2.4 Lean Software Development 

Lean Software Development (Poppendieck, 2003) är en iterativ smidig metod 

som ursprungligen utvecklades av Maria och Tom Poppendieck. Lean metoden 

grundas på 7 grundprinciper:  

- Eliminera förluster. Förluster anses allt som inte tillför värde för 

konsumenten. 

- Förstärk lärande: Korta utvecklingscykler, tidiga tester, ofta feedback 

från kunden. 

- Bestäm så sent som möjligt: Beslutet bör fattas inte på grund av 

antaganden och prognoser utan efter öppnandet av relevanta fakta. 

- Leverera så fort som möjligt: Extremt snabb leverans till kunden. Korta 

iterationer. 

- Motivera teamet: Du kan inte behandla människor enbart som en resurs. 

Folk behöver något mer än bara en lista över uppgifter. 

- Bygg integritet: Skicka fullständig information till kunden. Sträv efter en 

helhets arkitektur 

- Helhetsvision: Standardisering, etablera relationer mellan utvecklare.  

Metodens fokus ligger på att få teamet att leverera värde till kunden genom att 

effektivisera samt anpassa kundens verksamhet på så kort tid som möjligt. 

2.3 Scrum 

Scrum (Sutherland & Schwaber, 2013) är en agil metod som officiellt 

utvecklades av Jeff Sutherland and Ken Schwaber under 1990-talet.  Scrum 

bygger på fyra grundvärderingar, där man värdesätter individer och 

interaktioner, fungerande programvara, kundsamarbete och anpassning till 

förändring.  Scrum fokuserar på tydliga roller i projektgruppen, iterationer så 

kallade sprintar i Scrum, kundmöten samt utvecklingsgruppensmöten 

(Sutherland & Schwaber, 2013). I det här kapitlet beskrivs roller, artefakter och 

aktiviteter som Scrum-metoden innehåller.  

2.3.1 Roller i ett scrumteam 

Det finns tre roller (Sutherland & Schwaber, 2013) i ett scrumteam, dessa är: 

- produktägare,  

- scrummästare, 

- utvecklare som ingår i ett utvecklingsteam.  

Scrumteam bör vara självorganiserande och tvärfunktionella eftersom Scrum 

bygger på att man ska vara flexibel och självgående. Scrumteam ska inte vara 

beroende av andra utanför teamet utan innehava de kompetenser som behövs 

för att utföra given uppgift och bestämma själv hur denna bäst utförs.  

2.3.1.1 Produktägare 

Produktägaren (Sutherland & Schwaber, 2013) är ansvarig för produkten som 

projektet innefattar samt utvecklingsteamets arbete. Ansvaret för produkten 

innebär att få fram kundernas och användarnas önskemål och lägga in dessa i 
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Scrumteamets produktbacklogg som är en prioriterad lista på krav och 

funktionalitet för en produkt. Produktägaren är ensam ansvarig för 

hanteringen av produktbackloggen och dess arbete innebär att beskriva de 

uppgifter som finns i produktbackloggen, ordna uppgifterna i en 

prioriteringslista efter uppsatta mål (ibid.). Produktägaren är även ansvarig att 

beräkna värdet av uppgiften som utvecklingsteamet utför samt se till att alla 

inblandade har tillgång och förstår alla uppgifter som produktbackloggen 

innehåller och vad teamet ska arbeta på härnäst.  

2.3.1.2 Scrummästare 

En scrummästare (Sutherland & Schwaber, 2013) är ansvarig över att 

scrumteamet förstår och följer de regler och tillämpningar som är 

representativa för Scrum som arbetsmetod. Scrummästare är även en länk 

mellan produktägaren och utvecklingsteamet. Denne ansvarar över att leda 

möten, coacha och undanröja hinder för utvecklingsteamet samtidigt som 

denne hjälper produktägaren att hantera produktbackloggen effektivt (ibid.). 

En Scrummästare kan även ingå i utvecklingsteamet och utföra uppgifter från 

produktbackloggen (ibid.).  

2.3.1.3 Utvecklingsteam 

Utvecklingsteamet består av personer med de kompetenser som behövs för att 

genomföra utveckling av produkten. Det finns inga bestämda roller eller 

arbetsuppgifter i utvecklingsteamet, alla har rollen som utvecklare (Sutherland 

& Schwaber, 2013). Det finns dock undantag när en enskild medlem i 

utvecklingsteamet har specialkompetens och fokuserar mer på uppgifter som 

kräver denna kompetens, men ansvaret för att arbetet ska utföras ligger hos 

teamet som helhet. Alla uppgifter som teamet utför ansvarar teamet för som 

helhet. 

 

Specifikt för ett Scrumutvecklingsteam är att vara självorganiserad samt 

tvärfunktionell. Det vill säga teamet styr sig själv och sitt arbete och ingen ska 

tala om hur teamet ska hantera uppgifter från produktbackloggen. Teamet ska 

även besitta alla de kompetenser för att kunna utföra uppgifter från 

produktbackloggen. Ett utvecklingsteam består av 3-9personer beroende på 

projektets omfattning (Sutherland & Schwaber, 2013). Storleken på 

utvecklingsteamet bestäms efter kompetensbehov samt efter 

samordningsmöjligheter. Utvecklingsteamet ska kunna utföra givna 

arbetsuppgifter utan att ta in extern hjälp samt att det är enkelt att samordna 

teamet och det ska inte bildas några mindre del-teams.  
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2.3.2 Artefakter i Scrum  

Det finns tre artefakter (Sutherland & Schwaber, 2013) i Scrum-metoden. Dessa 

är: 

- produktbacklogg,  

- sprintbacklogg, 

- inkrement.  

I det här avsnittet beskrivs dessa artefakter och hur de tillämpas. 

2.3.2.1 Produktbacklogg 

En produktbacklogg (Sutherland & Schwaber, 2013) är en prioriterad lista på 

krav på produkten och dess funktionalitet. Dessa krav specificeras i ett antal 

användarhistorier 1  med specifika fält. Det finns inga krav på vilka fält en 

användarhistoria ska innehålla. Ett exempel på fält som man kan använda 

(Kniberg, 2007) är:  

- unikt ID-nummer,  

- namn som kort beskriver användarhistorien,  

- prioriteringsnummer som bestämmer hur viktig användarhistorien är,  

- estimerad värde på hur mycket arbete ska utföras på användarhistorien,  

- vad ska göras på demonstrationen när man är klar,  

- övriga noteringar.   

Varje team bestämmer själv vilka fält en användarhistoria ska innehålla för att 

få bäst förståelse på krav som ställs.  

 

Produktägaren (Sutherland & Schwaber, 2013) är ansvarig att 

produktbackloggens innehåll är prioriterad, uppdaterad, åtkomlig samt 

förståelig för utvecklingsteamet. En produktbacklogg uppdateras ständigt där 

användarhistorier ändras, tas bort eller läggs till eftersom nya krav, 

omprioriteringar tillkommer från kunder under produktutvecklingen 

(Sutherland & Schwaber, 2013).  

2.3.2.2 Sprintbacklogg 

En sprintbacklogg (Sutherland & Schwaber, 2013) är en kortare lista på 

användarhistorier som har valts utifrån prioriteringen ur produktbackloggen 

som ska utföras under en sprint, se beskrivning av sprint i avsnitt 2.3.3.1 Sprint. 

Det som avgör hur många användarhistorier en sprintbacklogg ska innehålla 

den kommande sprinten är hur lång tid det tar att avklara vald 

användarhistoria (Kniberg, 2007).  

 

En sprintbacklogg visar vad utvecklingsteamet ska utföra för arbete den 

kommande sprinten för att uppnå sprintmål (Sutherland & Schwaber, 2013). 

                                                   
 
 
 
1 Eng. user story.  
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Alla användarhistorier i sprintbackloggen ska genomföras och testas innan 

sprintens slut för att uppnå sprintmålen.  

2.3.2.3 Inkrement 

Inkrement (Sutherland & Schwaber, 2013) är det som levereras i varje sprint. 

Inkrement är summan av alla användarhistorier från produktbackloggen som 

färdigställts under en sprint och värdet av inkrement från alla föregående 

sprintar (Sutherland & Schwaber, 2013).  För att ett inkrement ska räknas som 

klart ska det uppfylla definition av klart som scrumteamet har satt upp för att 

man ska kunna räkna med det i uträkningen. Med hjälp av inkrement kan man 

enkelt synliggöra framsteg som scrumteamet gjort i utvecklingen av produkten.  

2.3.3 Aktiviteter i Scrum 

Det finns fem aktiviteter (Sutherland & Schwaber, 2013) i Scrum som bidrar till 

regelbundet kommunikation i scrumteamet. Dessa aktiviteter är: 

- sprint,  

- sprintplanering,  

- daglig scrummöte,  

- demonstration, 

- retrospektiv.  

 

Dessa aktiviteter är speciellt utformade för att bidra med transparens och 

snabbare förändringsmöjligheter. Nedan följer beskrivning av varje aktivitet 

och varför den är viktig att för Scrum.  

2.3.3.1 Sprint 

I ett projekt som använder agila metoder som arbetssätt sker många iterationer. 

Dessa iterationer kallas sprintar. Varje sprint är tidsbegränsad och alla sprintar 

under ett projekt är lika långa. Längden på hur långa sprintar ska vara bestäms 

innan projektets start gemensamt mellan produktägaren, scrummästaren och 

utvecklingsteamet. En sprint kan vara 3 till 30 dagar lång (Sutherland & 

Schwaber, 2013). En sprint innehåller sprintplanering, dagliga scrummöten, 

utvecklingsarbete, sprintdemonstration och sprint retrospektiv.  

 

Under en sprint arbetar utvecklingsteamet tillsammans för att uppnå 

sprintmålet samt att leverera produkteninkrement (Sutherland & Schwaber, 

2013).  

2.3.3.2 Sprintplanering 

Under en sprintplanering planeras det arbete som utvecklingsteamet ska utföra 

under kommande sprint samt bestämma sprintens mål. Sprintplaneringen 

utförs av produktägaren och utvecklingsteamet tillsammans för att bestämma 

vilka användarhistorier som ska ingå i sprintbackloggen för kommande sprint. 

Vilka användarhistorier som ska ingå i sprintbackloggen avgörs av 
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prioriteringslistan i produktbackloggen samt den tid som behövs för att utföra 

den valda användarhistorien.  

 

När sprintbackloggen har skapats delas varje användarhistoria i 

sprintbackloggen till ett antal mindre aktiviteter. Varje aktivitet tidsuppskattas 

med hjälp av Planning Poker (Kniberg, 2007). Planning Poker är en smidig 

uppskattningsteknik som utförs med hjälp av en kortlek. Varje kortlek 

innehåller kort med värdena 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 och 100, dessa värden 

kan representera timmar, dagar, poäng. Varje utvecklingsteam bestämmer själv 

vad dessa värden representerar innan användning av Planning Poker.  

 

Planning Poker går till så att varje person i teamet får kortlek med värdena 

ovanför. Scrummästare som leder mötet tar sedan en aktivitet och ber teamet 

att lägga fram ett kort med det värde de tror det kommer att utföra denna 

aktivitet. Allas kort vänds sedan upp i tur och ordning. Om de vända värdena 

varierar diskuteras varje personens val där man motiverar sitt val. Efter 

diskussionen utförs en till omgång av Planning Poker, denna sker tills teamet 

har kommit överens om gemensam siffra (Kniberg, 2007).  

 

Under sprintplanering besvaras dessa 3 frågor (Sutherland & Schwaber, 2013): 

- Vilket är målet med sprinten? 

- Vad kan levereras i det inkrement som kommande sprint ska resultera 

i? 

- Hur ska arbetet som krävs för att åstadkomma inkrement 

-  utföras? 

2.3.3.3 Daglig scrummöte 

Det dagliga scrummötet är en av de viktigaste aktiviteterna i Scrum. Under 

daglig scrummöte får utvecklingsteamet överblick över hur arbetet med aktuell 

sprint pågår.  

 

Det dagliga scrummötet hålls av scrummästaren på samma tid i ungefär 15 

minuter och på samma plats, framför utvecklingsteamets projekttavla. Under 

mötet besvarar varje teammedlem följande tre frågor (Sutherland & Schwaber, 

2013): 

- Vad gjorde jag igår som hjälpte utvecklingsteamet att nå sprintmålet? 

- Vad ska jag göra idag för att hjälpa utvecklingsteamet att nå sprintmålet? 

- Ser jag något som hindrar mig eller utvecklingsteamet från att nå 

sprintmålet? 

 

Dagliga scrummöten skapar transparens över utvecklingsteamets arbete, alla i 

teamet vet exakt vad alla arbetar med och vad det finns för problem. Dagliga 

scrummöten förbättrar även kommunikation mellan teammedlemmar samt 

hjälper teamet att både identifiera och undanröja problem snabbare. 
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2.3.3.4 Demonstrationsmöte 

Ett demonstrationsmöte hålls i slutet av varje sprint för att visa upp inkrement 

av den avslutade sprinten till produktägaren och intressenterna samt vid behov 

anpassa produktbackloggen. Ett demonstrationsmöte är ett informellt möte, 

syftet med mötet är att främja samarbete mellan intressenter och 

utvecklingsteamet samt att snabbare få feedback på utfört arbete.  

Under ett demonstrationsmöte berättar utvecklingsteamet hur arbetet gått 

under sprinten, uppkomna problem och lösningar på dessa. Produktägaren 

avgör om användarhistorier som ingick i sprinten är klara utifrån bestämda 

kriterier. De användarhistorier som är klara presenteras av utvecklingsteamet 

för intressenterna. Under demonstrationsmötet berättar produktägaren hur 

backloggen ser ut grundat på vad som gjorts hittills och tillsammans med 

utvecklingsteamet och intressenter diskuterar vad som borde göras härnäst för 

att underlätta kommande sprintplanering. 

2.3.3.5 Retrospektiv 

En retrospektiv är ett möte för utvecklingsteamet där de granskar och 

reflekterar över arbetet som har gjorts under föregående sprint. Under en 

retrospektiv reflekterar utvecklingsteamet över vad som har gått bra och vad 

som har gått mindre bra (Sutherland & Schwaber, 2013). Utvecklingsteamet 

identifierar förbättringsmöjligheter och skapar plan över hur dessa ska införas 

i kommande sprint. 

2.3.4 Projekttavlan 

En projekttavla är ett viktigt verktyg för arbete med Scrum-metoden. 

Projekttavlan kan vara fysisk eller digital. Projekttavlan används för att 

synliggöra produktbackloggen och sprintbackloggen på ett smidigt samt 

översiktligt sätt. En projekttavla kan ha olika utseende beroende på teamet. En 

projekttavla kan till exempel innehålla följande: 

 

- Backlogg: innehåller lista på alla användarhistorier som ingår i 

produktbackloggen.  

- Att göra kommande sprint: innehåller alla användarhistorier som ingår 

i pågående sprinten. 

- På gång nu: innehåller vilka användarhistorier teamet arbetar med just 

nu. 

- Vad som testas nu: innehåller användarhistorier som testas just nu. 

- Vad som är klart nu: innehåller alla användarhistorier som är klara. 
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En projekttavla kan ha olika utseende, se Figur 1 för exempel på en projektavla.  

Figur 1. Exempel på en projektavla som kan användas under ett projekt som använder metoden 

Scrum.  
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3 Metod 

Detta kapitel redogör de olika metoder som studien bygger på. Kapitlet inleds 

med avsnittet om vilka forskningsmetoder existerar. Efter kommer beskrivning 

av olika datainsamlingsmetoder där fokus ligget intervjuerna samt hur 

insamlad data kan analyseras. Kapitlet avslutas med teori och vad man ska 

tänka på när den samlade data analyseras efter reliabilitet och validitet teorin. 

3.1 Forskningsmetoder 

Det finns flertal olika forskningsmetoder (Håkansson, 2013) som kan stödja en 

när man utför en studie. Forskningsmetoder förser en med ramverk till hur 

man kan ska genomföra en studie. De vanligaste forskningsmetoder är 

experimentell forskningsmetod, icke- experimentell forskningsmetod, 

deskriptiv forskningsmetod, fundamental forskningsmetod, tillämpad 

forskningsmetod, etnografisk forskningsmetod, och fallstudier. 

 

- Experimentell forskningsmetod studerar orsak och effekt. Metoden går 

ut på att testa en hypotes och hitta orsak till den.  

- Icke-experimentell forskningsmetod som studerar redan befintlig 

situation. Metoden beskriver och förklarar beteende.  

- Deskriptiv forskningsmetod studerar olika fenomen och beskriver det 

som är karakteristiskt för fenomenet, metoden beskriver dock inte orsak 

till dessa fenomen.  

- Fundamental forskningsmetod eller grundforskning som har som mål 

att genom till exempel observation öka teoretiskförståelse av ett 

fenomen.  

- Tillämpad forskningsmetod innebär att man har som mål att svara på en 

specifik forskningsfråga eller lösa ett existerande problem.   

- Etnografisk forskningsmetod studerar människors och olika kulturers 

beteende för att kunna få en uppfattning varför och hur deras beteende 

inträffar. 

- Fallstudie är en empirisk forskningsmetod som undersöker ett valt 

fenomen utifrån människors personliga erfarenheter och händelser. En 

fallstudie kan bestå av flertal olika datainsamlingsmetoder(Lantz, 1993), 

det vanligaste är observationer av arbetsmiljön, intervjuer av relevanta 

personer och enkäter som kan innehålla både öppna och stängda frågor. 

 

Alla dessa forskningsmetoder kan både vara kvantitativa eller kvalitativa 

beroende på datainsamlingsmetoder. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetoder används för att samla data under en studie. Data som 

samlas in genom olika datainsamlingsmetoder kan antingen vara kvalitativ som 

betyder att insamlad data är ostrukturerad och inte kan statistiskt behandlas 
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eller kvantitativ som betyder att insamlad data är strukturerad och kan 

statistiskt behandlas. De vanligaste datainsamlingsmetoder är enkäter, 

observationer och intervjuer.  

 

Enkäter kan samla data genom frågor både öppna eller stängda frågor. Vilket 

innebär att insamlad data kan både vara kvalitativ eller kvantitativ.  

 

Observationer innebär att man samlar data genom att observera en situation, 

experiment eller människors beteende. Data som blir insamlad under en 

observation är kvalitativ data. 

 

Intervjuer innebär att man ställer frågor till en person för att få den att berätta 

personliga erfarenheter och åsikter om ämnet man studerar. En fördel med att 

använda intervjuer är att de är flexibla. Man kan följa upp ett svar med 

följdfrågor samt be personen att utveckla eller fördjupa sitt svar i en intervju 

(Bell, 2006).  

 

Det finns två intervjuformer man kan följa när man utför en intervju. Dessa två 

former är standardiserad och strukturerad intervju(Hartman, 2004).  

 

En standardiserad intervju (Hartman, 2004) har förbestämda intervjufrågor 

som intervjuaren ställer i bestämd ordning. En intervju kan ha en hög grad av 

standardisering vilket innebär att intervjuaren bestämmer frågor och 

ordningen och intervjupersonen bestämmer ingenting. Motsatsen till hög grad 

är låg grad och en sådan intervju innebär att frågorna inte är förbestämda och 

både intervjuaren och den intervjuade påverkar intervjuns gång.   

 

En strukturerad intervju (Hartman, 2004) har frågor med begränsat 

svarsutrymme. En helt strukturerad intervju har frågor med hög grad av 

slutenhet med förbestämda eller fasta svarsalternativ. Exempel på en fråga med 

hög grad av slutenhet är ”Vad heter du?” eftersom det finns bara ett fast 

svarsalternativ.  Intervjuer med en låg grad av slutenhet eller hög grad av 

öppenhet är mindre strukturerade och innehåller frågor som inte har fasta 

svarsalternativ. Det som beställer av hur hög grad en intervju är strukturerad 

är hur begränsade svarsalternativ frågorna har. En fråga som ”Berätta något om 

dig själv” är mycket öppen och obegränsad men en fråga som är ”Vad ska du 

göra ikväll?” är mindre öppen och har tidsmässig begränsning.   

3.3 Dataanalys 

Dataanalysmetoder används för att analysera samlad information. Vid 

kvalitativa analyser är data man analyserar oftast är beskrivande och kan inte 

statistiskt sammanställas. Den behöver inspekteras, rensas, transformeras 

innan man sammanställa den på ett sätt som gör det möjligt att reflektera och 

se olika samband.  
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De mest använda dataanalysmetoder (Håkansson, 2013) för kvalitativ 

forskning är kodning, analytisk induktion, narrativ analys, hermeneutisk och 

semiotisk analys.  

 

- Kodning innebär att kvalitativ data från transkribering från till exempel 

intervjuer omvandlas till kvantitativ data som sedan analyseras.  

- Analytisk induktion betyder att man konstruerar och testar iterativt 

olika samband mellan händelser i ett fall tills det inte finns fler fall att 

avfärda. 

- Narrativ analys är en form av diskursanalys som innebär att 

respondenten ger en detaljerad redogörelse för sig och uppmuntras att 

berätta sin historia snarare än besvara en förutbestämd lista med frågor. 

- Hermeneutisk analys vilket fokuserar på text och semiotisk analys som 

fokuserar på tecken och symboler använd för att analysera text och 

dokument  

 

För att analysera data i denna studie användes kodning som dataanalysmetod. 

Med hjälp av kodning översätter man kvalitativ data till kvantitativ data som 

man sedan kategoriserar svaren (Gillham & Jamison Gromar, 2008). Dessa 

kategorier kan man i sin tur tolka, reflektera över och dra slutsatser från.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Den insamlade informationen måste alltid kritiskt granskas för att avgöra om 

den informationen som man har fått fram uppfyller kraven på pålitlighet 

(reliabilitet) och giltighet (validitet) (Hartman, 2004 och Bell, 2006).  

 

Reliabilitet (Bell, 2006) är ett mått på pålitlighet av metoden och 

informationsinsamlingen, det vill säga om informationen som tas fram till 

exempel genom intervjuer sker på ett tillförlitligt sätt. Metoder ska även ge 

samma information om man gör en om studie. Att uppnå hög reliabilitet kan 

vara svårt vid till exempel intervjuer eftersom man kan tolka ett citat på olika 

sätt vilket gör att reliabiliteten blir svår att bestämma (Bell, 2006). Vid 

intervjuer när man frågar efter åsikter kan svaren påverkas av olika faktorer 

(ibid.) till exempel personen har varit med om en händelse som har påverkat 

hans eller hennes åsikter.  

 

Validitet mäter om en fråga mäter det man är avsedd att mäta (Bell, 2006). När 

det gäller kvalitativa studier finns det två aspekter på validitet, intern och extern 

validitet. Intern validitet mäter om resultatet representerar verkligheten och 

extern validitet mäter om resultaten från studien kan applicera på liknande 

situationer. 
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Om en fråga har låg reliabilitet, har den även låg validitet dock om frågan har 

hög reliabilitet betyder inte att validiteten är också hög (Bell, 2006). En fråga 

kan ge liknande svar vid skilda tillfällen men fortfarande inte mäta det man är 

avsedd att mäta. 
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4 Studie 

I detta kapitel beskrivs hur de olika momenten av studien genomfördes. 

Kapitlet inleds med att presentera fallföretaget. Därefter presenteras 

fallstudiens genomförande och till slut presenteras resultat och analys av 

intervjuer. 

4.1 Fallföretaget 

Fallstudien genomfördes på en av Sveriges största banker för att se hur banken 

använder och hur de har anpassat agila metoden Scrum och vilka resultat 

användningen har tillfört. Banken har sen 2013 börjat övergå att arbeta agilt. 

 

Totalt genomfördes åtta intervjuer med personer som hade olika roller på 

fallföretaget.  Intervjuerna gjordes med en chef för den agila satsningen, två 

produktägare, en linjechef, två agila coacher och två scrummästare.  

4.2 Genomförande av fallstudie 

Denna studie hade syfte att undersöka och redogöra hur man anpassar metoden 

Scrum för att få ett förbättrat arbetssätt i mjukvaruutvecklingsprojekt. En 

induktiv tillvägagångssätt användes för denna studie eftersom man ville 

undersöka hur arbetet med Scrum metoden har gått och vad det har gett för 

resultat. Utifrån resultatet sattes en hypotes.  

 

I denna studie användes en kvalitativ metod för datainsamlingen för att ta reda 

på personliga erfarenheter och åsikter om användningen och anpassning av 

Scrum på företaget. För att kunna undersöka detta valdes intervjuer som 

datainsamlingsmetod.  

 

Under denna studie användes en semi grad av standardisering och semi grad 

av strukturering för intervjuerna. Det vill säga intervjufrågor var förbestämda 

men hade utrymme för följdfrågor om behovet uppkom. Anledningen till att 

semi grad av standardisering valdes var för att inte låsa sig till mallen och inte 

kunna ställa följdfrågor som kan ha påverkat resultatet.  Intervjufrågorna 

valdes även att göras öppna men begränsade inom ämnet som är applicering 

och användning av Scrum. Denna begränsning gjordes för att få svar som är 

relevanta för denna studie.  

4.2.1 Utformning av intervjufrågorna 

Formulering av frågor är viktigt när man ska genomföra intervjuer. Frågorna 

ska vara relevanta, inte ledande och mäta det man är avsedd att mäta. Målet 

med intervjuerna var att få fram personliga åsikter om arbete och tillämpning 

av agila metoder, specifikt av agila metoden Scrum. Frågorna formulerades på 

ett sätt att få fram hur företaget använder och deras erfarenheter av metoden 
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Scrum samt att få fram vilka fördelar samt nackdelar de har upplevt sedan de 

började användning av metoden.  

För att ta fram relevant data gjordes två intervjuformulär. Det ena 

formuläret(se Appendix B) var avsedd för produktägare, chefer samt agila 

coacher innehöll mer generella frågor om agila metoder och metoden Scrum 

och de det andra formuläret(se Appendix C) var avsedd för scrummästare 

innehöll mer specifika frågor om applicering och daglig användning av metoden 

Scrum. Denna indelning gjordes eftersom scrummästare har insyn i hur teamet 

arbetat med agila metoden Scrum eftersom de tillhör teamet. 

4.2.2 Genomförande av intervjuer 

Åtta intervjuer med relevanta personer för studien bokades med hjälp av en 

handledare på Banken AB. Alla intervjuer genomfördes i ett tyst rum och varade 

från mellan 40-60 min. Alla intervjuer började med kort beskrivning av 

intervjuaren och respondenten för att lära känna varandra och skapa en 

relation. Därefter förklarades syftet med studien och att personen och svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt. Under intervjuer ställdes följdfrågor vid 

behov för att utveckla svaren och få djupare insikt.  

 

Datainsamlingen under intervjuerna var primärt noteringar gjorda på datorn. 

Enstaka intervjuer spelades in efter godkännande av respondenten. 

4.3 Svar från intervjuer 

I detta avsnitt presenteras urval av insamlad data från intervjuerna som är 

relevant för studiens resultat. Se Appendix D för all insamlad data från 

intervjuerna med chefer, produktägare och agila coacher och Appendix E för 

svaren från intervjuerna med scrummästare.  

 

Varför är det bättre att arbeta med Scrum metoder jämfört med 

andra metoder? 

- Största skillnaden är synsättet… Då kan vi dellevera, utvärdera och säkerställa 

att man bygger det som behövs och inte det man ville ha för det man ville ha är 

inte alltid dem man behövde. Även att skapa sig möjligheter och kunna sluta i 

tid eller i förtid. 
 

- Jag tycker att det bästa är att ärendena eller utvecklingsuppdragen blir mer 

tydliga, syns mer och att de blir prioriterade i rätt ordning och att affären är 

med och prioriterar. 

 

- Att vi har skapat dem här produktägarteam då har vi ett forum där alla olika 

representanter är med och tar gemenstama beslut… Det gör också att rätt saker 

blir prioriterade. Nu är det mer transparant. En annan fördel är att man knyter 

ihop affär-sidan och IT. Det här agila med att bryta ner saker och leverera saker 

i korta sprintar osv, den biten, jag gillar den verkligen. 
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- Det som gör det roligt och värdefullt att jobba med Scrum är att metod tar fasta 

på människans motivation.  

 

- Det viktigaste komponent är att man bryter ner leveranser till mindre små 

leveranser. Men även att affär-sidan och IT-sidan jobbar tillsammans. 

 

- Transparensen och effektivitet ökar. Samarbete mellan IT och affären ökar. 

Tillämpar vi agila principerna får vi snabba feedbackloopar, vi får mer 

frekventa leveranser som vi lär oss utav och bygger lärande kunskap hela tiden 

i organisationen om hur kunderna upplever våra leveranser och hur 

användarna tycker om systemet som vi bygger, vilken effekt det vi tar fram 

faktiskt får och genom att vi gör det hela tiden lär vi oss hur vi ska göra bättre 

och bättre. 

 

- Det som jag tycker är en fördel är att hela teamet har en gemensam bild på hur 

läget ser ut, man visualiserar genom tavlan och har man strukturerade möten 

så får alla bra koll på hur läget ser ut, man kan snabbare hjälpa varandra när 

det behövs och få upp kunskapsöverföring när man träffas så hela tiden.  

 

- Man jobbar som man själv vill, man styrs inte av en massa processer eller regler 

som någon annan sätter som egentligen går emot egen magkänsla. Här får man 

hela tiden jobba efter magkänsla och det är så mycket enklare då man inte 

behöver jobba mot sin egen magkänsla. Det andra att man hela tiden har tydlig 

prioritering. 

 

Arbetar ni exakt enligt Scrum-metoden eller har ni anpassat det till 

företaget? Vad har ni ändrat?  

- Anpassningen blir ganska ofta efter arbetsuppgifter och teknologin man gör det 

med påverkar väldigt mycket. Mognadsgrad och kompetens hos individerna i 

teamet och generella förutsättningar kring hur man får produktägarskapen att 

fungera. Typiska anpassningar är: 

o Man har inte dagliga möten, man har istället några stycken möten i 

veckan. 

o Något annat som vi inte har på plats är riktiga produktägare. Inom 

Avdelning A har vi kommit långt på vissa områden där vi har personer 

från affärsdan som är ganska närvarande. Men om du tänker sig Scrum 

så är produktägaren en person som sitter mycket med teamet varenda 

vecka och det har vi inte så många exempel på här.  

 

- Inga kraftiga avsteg i de team jag har coachat, t.ex. ibland kan ett team tycka 

att de inte har något de har att visa upp och då kan de ställa in en demo. 

 

- Vi har kvartalmöten där vi planerar inför kommande kvartalen där vi 

prioriterar teamets arbete.  

 

- Jobbar ”by the book” men fuskar ibland. Men vi lär anpassa i framtiden om vi 

ser att det behövs. 
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Är det något inom Scrum som ni tycker kan vidare 

utvecklas/förbättras? 

- Produktägarrollen. Jag tror ganska mycket på att försöka hitta alternativ till 

klassiska produktägaren. Oftast så skapar produktägarrollen en massa 

problem, det blir en överlämningspunkt, det blir lätt att teamet förlitar sig på 

den här personen istället för att själva ha ett aktivt tänkande och dialog med 

kunder och intressenter. Jättesvårt från min erfarenhet att få den rollen att 

fungera riktigt bra. 

- Jag är inte inne i teamen, men generellt när man pratar agilt så tycker jag att 

man ska fokusera mer att få in affären. 

Är det något som är överflödigt i metoden? 

- Metoden i sig är så liten så nej. 
 

- Nej, man kan inte skippa något. Det har vi gjort och då funka det inte.  

 

Vad är kärnan inom agila metoder Scrum, vad är det som inte får 

uteslutas? 

- Man ska se till att man ska förstå att det viktiga är team leverans. Kontinuerligt 

lärande, man ska utvärdera det man gör och åtgärda problem. Tydlig 

prioritering, fokusera leveransen utifrån de prioriteringar man har. 

 
- Jag brukar säga att det absolut minsta man ska göra om man ska jobba agilt är 

att åtminstone ha regelbundna återblickar, någon form av att stanna upp, 

utvärdera och fundera på vad man kan göra bättre. Agilt är inte något binärt 

det är snarare en mognadsgrad. Sen kan man lägga på saker ovanpå det här, vi 

vill gärna ha ett team de ska gärna sitta tillsammans, det ska finnas en 

prioritering osv.  

 
- Sprintplanering kan man inte utesluta och inte heller dagliga möten det är det 

som är hela metoden. Jag tycker inte att man kan utesluta någonting av de 

verktygen vi använder nu. 
 

Vilka är var de vanligaste problemen när ni implementerade 

Scrum? 

- Att få till ett fungerande projektägarskap. Att ett team har en backlogg och det 

gäller. Det kan vara svårt att hitta en person som kan vara produktägare och 

fungera i den rollen. 
 

- Teamstrukturen var inte väl definierad. Vilka resurser ingår i teamet? Hur 

mycket ingår de i teamet och vem prioriterar teamets tid? 

 

- I början var det ett och annat team som tyckte t.ex., "Vi kan inte räkna poäng". 

Men sen när man kom på att hur man ska räkna poäng och då var det lugnt.  

 

-  Jag vet inte om det är det vanligaste men ett vanligt problem är att de 

problemen Scrum synliggör upplevs som att det är fel på metoden istället för 
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att man inser att det här är problem som vi behöver lösa för att få det bättre. 

Att få till ett bra samarbete är en av utmaningar. Äldre är vana att arbeta 

ensamma och har svårt att komma in i att arbeta gemensamt. Hos unga ser 

man att det oftast finns en stark tävling. 

 
- Utvecklarna var så vana sitta för sig själva och göra sitt lilla ärande det var 

största problemet att jobba ihop. Poker planing, annat sätt att tänka.  

 

- Fanns ingen färdig mall eller struktur hur vi skulle göra och på grund av de var 

en del lite kritiska mot detta. 
 

Vilka olika verktyg använder ni? 

- Vi har gjort aktivt val att inte använda virtuella verktyg utan bara använda 

tavla. Och det har med att göra att det är ett nytt arbetssätt som man behöver 

komma in ordentligt i metoden. Med virtuellt verktyg tar det ganska långt tid 

att lära sig det och kan man inte metoden ordentligt och inte har hanterbar 

belastning så ger det inget värde.   
 

- Jag är väldigt starkt för fysiska tavlor och undviker elektroniska verktyg så långt 

det är möjligt. Oftast vill man kanske föra backlogg eller ha elektroniskt stöd 

för en lång lista men den kan läggas upp på lappar på en vägg. När det gäller 

Scrum-tavla så är en White board med lappar och pennor helt fantastisk 

gränssnitt. Det är lätt att ändra på och det är visuellt påtagligt. 
 

Vilka risker ser ni med att arbeta med Scrum metoder? 

- En risk det är många människor som är vana att tänka på ett helt annat sett 

kring hur man utformat metoder, sett att arbeta på och om man inte ändrar 

på hur man tänker så lyckas man inte heller implementera agilt arbete. 

Största risken är att vi fortsätter göra det vi gjorde så som vi alltid gjort dem 

men ger det nya namn. 
 

- En risk är att när man gör så stor förändring så måste man inom rimlig tid se 

vissa typer av resultat så folk fortsätter tro och vill fortsätta jobba med det.  

 

- Det är väl om det inte fungerar nu när vi har implementerat metoden. T.ex., att 

affären är inte hänger med i den agila transformationen. 

 

- Att ha tålamod och förståelse att implementeringen tar tid. Viktigt med tydliga 

riktlinjer för hela företaget. 

 

- Inte så mycket risker med att arbeta agilt utan mer den påverkan vi får på 

organisationen. Det är förändringsresa inte bara för IT-organisationen men 

även för affärs-sidan. 

 

I tabell 3 presenteras urval av frågor från intervjuerna med Scrummästare från 

avdelning A och B.  
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Fråga Scrum mästare Avdelning 

A 

Scrum mästare Avdelning 

B 

Hur länge har ni 

arbetat agilt? 

Drygt 1 år och nu efter ca ett halvt 

år så känns det bra och saker 

börjar att fungerar bra.  

Ungefär 1,5-2år. Då har vi gjort 4-

5 omstarter, det vill säga kört i 

diket flera gånger. Senaste etappen 

har vi kört i 9månader.  

Hur gick 

upplärningen till? 

Vi hade en heldag för hela vårt 

team plus produktägaren och 

avdelningschef som agil coach 

höll där han gick igenom hur man 

ska göra och man fick på lekfullt 

sätt testa metoden genom ett case. 

Sen har vi haft några allmänna 

kurser.  

Dels så var vi självlärda från början 

sen tog vi hjälp för ca ett år sen av 

agila coacher och då hade vi en 

uppstartsdag. 

Hur stor del av 

sprintarna är 

planerade i förväg? 

Försöker ha lite utrymme över 

eftersom vi har förvaltning i 

teamet och sen kommer alltid in 

akuta incidenter som måste 

åtgärdas men ca 70-80% är 

planerat.  

80% - 90%. Produktägare sätter 

prioritering och teamet 

bestämmer hur mycket de tar in. 

Teamet och intressenter har ett 

möte ihop där sprintpanering sker.  

Är produktägarens 

roll betydelsefull 

för ert projekt? på 

vilket sätt?  

Stor roll tycker jag. Han styr 

prioritera om, röja hinder sådana 

hinder som jag inte klarar av att 

röja. Och bara att han visar sig 

ibland så är det positivt för 

teamet. 

Absolut, utan engagerad 

projektägare kör man in i diket.  

Produktägare sätter prioritet. 

Inför varje kvartal sätter hon 

kvartalsprioritet för avdelningen, 

detta styr 50% av vad teamet 

kommer göra kommande kvartal, 

resten är öppet för övriga 

uppgifter.  

Har ni 

dokumentation? 

Hur omfattande är 

den? 

Just Scrum bitarna så 

dokumenterar vi ganska lite 

skulle jag säga. Vi skriver inga 

protokoll. Nu i slutet har vi börjat 

skriva upp vad man sa senast på 

retrospektiv. 

Ja men den är ”case by case”, vi 

dokumenterar inte för 

dokumentationens skull utan om 

vi själva vill ha kvar t.ex., testfall. 

Självklart så har vi 

förvaltningsdokumentation. 

Hur går ett dagligt 

scrummöte till? 

Fyra gånger i veckan 5-10 min det 

är Scrum master som leder 

möten. Det varierar hur aktiva 

alla är de fyra dagarna i veckan 

fokuserar mest på hinder och 

andra problem.  

Sen har vi en dag i veckan möte 

som är 15-20min och då redogör 

alla hur långt man har kommit 

och såklart om man har hinder.  

Började med strukturerade frågor 

men gör inte det längre, funderar 

på om jag ska gå tillbaka till 

strukturerade frågor för att få 

med struktur.  

Alla stå upp och är delaktiga. 

Brukar vara max 15 min. Under 

mötet vi tar upp problem men 

löser inte problem. Jag backar och 

ser till att teamet berättar till 

varandra och inte till mig vad det 

har gjort.   
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Annars är det mer "Är det någon 

som har något? Går allting bra? 

Behöver ni hjälp?"   

Hur kommer ni på 

tasks av alla user 

stories? Hur delar 

ni upp alla tasks 

Man ser på designspecifikation 

vilka delar som behöver göras, blir 

det automatiskt små task.  

 

Fuskar med user stories, vi 

försöker men vi kassa på det. Det 

är en stor utmaning att få bra 

formulerade user stories och tasks.  

 

Hur poängsätts 

alla user stories om 

hur lång tid det 

kommer ta? 

Vi kör Poker planing och även 

ibland så behövs det göras en grov 

tidsuppskattning. 

Genom referens case.  

Hur kommer man 

fram till vilka user 

stories som ska 

ingå i en sprint? 

Bestäms på årsmöte och på varje 

POT-möte. I slutet på förra åter 

gjorde vi ett årsplan för alla olika 

intressenter som använder våra 

system och som vill ha saker 

gjorda. Då fick de sätta in när de 

ville/önskade att deras ärrande 

vara klart och detta gjordes under 

POT-möte. Då tog vi upp det i 

teamet och kollade när vi tror att 

vi kan påbörja det här ärandet för 

att det ska vara klart när de vill det 

ska vara klart och så satte vi tid på 

det.  

Teamet bestämmer utifrån en 

prioriterad lista från 

produktägaren vilka user stories 

som ska ingå i kommande sprint. 

Har ni demo? Hur 

går demo till? 

Vi har haft några stycken. Senast 

hade vi demo idag. Den vi hade 

idag var för teamet, en teknisk 

demo. Den som har utvecklad 

berättade tekniskt tex. vilka 

program, vad som ändrats. Idag 

hade vi med de som har 

systemtestat och de fick visa i 

systemet hur man gjorde för just 

det här specifika ärandet. Blev lite 

mer begripligt för alla när man såg 

effekten av det man har utvecklad. 

Ja vi kallar dem för ”sprint 

review”. Vi bjuder in intressenter 

och övriga chefer.  Går det att 

något drar vi upp det på projektor 

annars berättar vi fakta om hur 

sprinter har gått och varför det har 

gått som det har gått.   

Har ni 

retrospektiv? 

Ja Ja. Ett team möte där alla i teamet 

får dra 2 positiva och 2 negativa 

saker som är mer praktiska saker. 

Sen pratar vi om allmän 

teamkänsla och 

arbetsbelastningen. Sen brukar vi 

välja två negativa saker vi ska 

fokusera i kommande sprint. 

Har ni märkt något 

markant skillnad i 

leveranser av 

projekt? 

Jag tycker att vi levererar mera 

och tydligare än tidigare och även 

bättre kvalité. 

Ökat med 1,5 på drygt halvår sen 

har teamet fått mer kunskap t.ex., 

om en nyckelperson är borta kan 

teamet fortsätta jobba. 

Tabell 3. Urval av svar med Scrummästare.  
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4.4 Analys av svar från intervjuer 

Analysen på svaren från intervjuerna gjordes med hjälp av dataanalysmetoden 

kodning. Nedan presenteras resultat av analysen. 

 

Det som är bra med Scrum metoden enligt de intervjuade är: Scrum-

metodens synsätt, kan delleverera, utvärdera, säkerhetsställa, skapar 

möjligheter att sluta i tid, samarbete, rätt prioritering, visualisering genom 

tavlan, gemensambild, arbetar efter magkänsla, tar fasta på motivation, 

transparensen ökar och  snabba feedbacksloopar.  

 

Det som har anpassats på företaget enligt de intervjuade är: dagliga 

möten, produktägarrollen, demonstrationsmöten, kvartalmöten där teamets 

arbete prioriteras.  

 

Det som borde utvecklas eller förbättras i Scrum enligt de 

intervjuade är: produktägarrollen, applicering av metoden.  

 

Det som är överflödigt i Scrum enligt de intervjuade är:  ingenting.  

 

Kärnan i Scrum enligt de intervjuade är: team leverans, kontinuerligt 

lärande, utvärdering, prioritering , sprint planering och dagliga möten.  

 

Vanligaste problemen som man har haft implementerade Scrum 

enligt de intervjuade är: produktägarrollen, poker planing, fungerande 

backlogg, bra samarbete i teamet, tydlig struktur i implementeringen samt att 

metoden synliggör problem som upplevs som problem på metoden.  

 

De verktyg som teamen använder enligt de intervjuade är: tavla.  

 

Risker som de intervjuade ser med Scrum är: annat tänkesätt, ser ingen 

förändring, ger upp för fort samt att det inte finns tydliga riktlinjer för hela 

företaget.  

 

Analys av utvecklingsteam från Avdelning A: Teamet har arbetat agilt i 

drygt 1 år och känner att det börjar fungera bra sen ett halvt år tillbaka. Teamet 

startade upp agila arbetet med en upplärningsdag med agil coach som även 

produktägare och avdelningschef deltog på. Utöver upplärningsdagen har 

teamet gått på lite allmänna kurser i Scrum. Avdelning B har årsmöte där ett 

årsplan görs för alla olika uppdrag som sedan prioriteras under 

Produktägarmöte. Utifrån denna prioritering göra sprintplanering hos teamet, 

sprinten är 70-80% planerade, resterande tid är avsatt till förvaltningsarbete. 

User strories som ingår i sprinten poängsätts oftast med hjälp av Poker Planing 

och delas in i tasks med hjälp av designspecifikation. Fyra gånger i veckan har 

teamet ett dagligt scrummöte som är ca 5-10min där fokus ligget på att ta upp 
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hinder teamet har och en gång i veckan ett möte på ca 20 min där teamet 

redogör hur långt de har kommit och även om de har några hinder. Teamet har 

börjat dokumentera vad som tas upp på retrospektiv annars sker ingen 

dokumentation. När det gäller demonstrationsmöten har teamet haft några 

stycken där teamet har visat upp vad som har gjorts eller ändrats. Efter varje 

sprint har teamet en retrospektiv. Scrummästare för teamet anser att teamet 

levererar mera och med bättre kvalité än tidigare.  

 

Analys av utvecklingsteam från avdelning B. Arbetat agilt i snart 2 år, 

har under de två åren gjort minst 4 omstarter senaste gjordes för ca 9 månader 

sen. När agila arbetet startade lärde teamen sig själva hur de skulle arbeta agilt 

men för ca 1 år sedan tog teamet hjälp av en agil coach som ha en hel 

uppstartsdag med teamet.  

Prioriteringslistan på Avdelning A görs av en produktägare som sätter en 

kvartalprioritering som teamet sedan planerar sina sprintar på, denna 

kvartalprioritering styr ca 50% av teamets arbete kommande kvartal. Teamets 

sprintpanering sker efter en prioriterad lista från produktägare där både teamet 

och intressenter deltar. Ca 80-90% av sprinten blir inplanerad under 

sprintmötet. De user stories som ingår i sprinten poängsätts genom referens 

case och sedan delar teamet in i tasks vilket är stor utmaning för dem. Dagliga 

möten sker varje dag och håller i ca 15 minuter där teamet tar upp vad för 

problem teamet har men dessa löses inte under mötet. Dokumentationen hos 

teamet varierar, det som brukar dokumenteras är testfall och 

förvaltningsdokumentation. Efter varje sprint har teamen en demo som kollas 

för ”Sprint Review” där teamet bjuder in intressenter och övriga chefer och 

visar upp eller berättar hur sprinten har gått och varför det har gått som det har 

gått. Teamet har även en retrospektiv efter varje sprint där varje person får säga 

2 positiva och 2 negativa  praktiska saker samt diskuterar om 

arbetsbelastningen och teamkänsla. Inför nästa sprint väljer teamet 2 negativa 

saker som de jobbar på. Nu när teamet arbetat ett tag enligt Scrum metoden 

tycker Scrummästare för teamet att de har ökat leveransen och att teamet har 

fått bredare kunskap och tex kan fortsätta sitt arbete om en nyckelperson är 

borta.  

4.5 Resultat av analys 

I detta avsnitt presenteras resultat av analysen från intervjuerna.  

 

De tre mest poängterade saker som gör det bättre att arbeta med Scrum-

metoden jämfört andra metoden är att det går att delleverera, det finns tydlig 

prioritering och att samarbetet mellan IT- och affärs-sidan på banken ökar. Två 

påstod även att transparensen på företaget och effektiviteten ökar.  

 

En tyckte att produktägarrollen borde förbättras eftersom den rollen är svår att 

få fungera bra. En annan poängterade att appliceringar av metoden borde 
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förbättras. Ingen av de intervjuade hade något de vill utesluta från Scrum-

metoden.  

 

Två påstod att tydlig prioritering är kärnan i Scrum-metoden medans två andra 

tyckte att kunna utvärdera sitt arbete är kärnan. En poängterade att både 

sprintplanering och dagliga möten är viktiga.  

 

Vid implementering av Scrum stötte teamen på ett antal utmaningar. Två tyckte 

att få till samarbete i teamet var en utmaning, två andra hade problem med 

poängsättning av user stories. Två upplevde att det inte riktigt fanns någon bra 

struktur på hur arbetet skulle gå till. En annan tyckte att projektägarrollen var 

svår att få till att fungera bra.  Däremot poängterade en att när implementering 

av Scrum-metoden sker så synliggör den existerande problem som upplevs som 

problem med metoden.  

 

Alla intervjuade påstod att en tavla används som premiär verktyg för arbete 

med Scrum-metoden. 

 

Ingen av de intervjuade upplevde att det finns risker med just Scrum-metoden. 

Däremot tyckte fem av åtta att det är viktigt att människor på företaget inser att 

det är stor förändring som gäller hela företagen, det vill säga både IT- och 

affärs-sidan och att det kommer att ta tid och att anställda måste ha tålamod. 

 

De flesta påstod att de har skett anpassningar i teams av arbetet med Scrum-

metoden. Anpassningar har gjorts utifrån arbetsuppgifter, mognadsgrad och 

kompetens hos teamen. Exempel på anpassningar som gavs var att ett team har 

inte dagliga möten utan endast några enstaka i veckan och ett annat team har 

inte regelbundna demonstrationer.  

 

De störta förändringen som företaget har gjort som skiljer sig från teorin är 

produktägarrollen på både avdelning A och B. Avdelning A har årsmöte samt 

Produktägarteam som prioriterar Scrum-teamens arbete i ett år framåt. 

Medans i avdelning B har de endast en produktägare som gör 

kvartalsprioriteringar för vardera Scrum team inom den avdelningen.  

 

Från intervjuerna med Scrummästare fick vi fram att teamen är relativt nya till 

arbetssättet och arbetat korrekt i ca sex månader enligt Scrum-metoden. Både 

teamen hade en uppstartsdag med en agil coach för upplärning. Teams 

prioritering sker på långsikt av antingen produktägare eller produktägarteam 

beroende på avdelning. Båda team har alla de aktiviteter som Scrum-metoden 

innehåller. De har sprintplanering, sprintar, dagliga möten, demonstrationer 

och retrospektiv. Teamens Scrummästare upplever att leveransen av uppdrag 

har ökat sedan teamen började arbeta enligt Scrum-metoden.  
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Den hypotes som ställs utifrån resultaten är att användning av agila metoden 

Scrum medför bättre arbetssätt för team vilket innebär att teamen levererar 

mer och snabbare. Det medför även att strukturen och transparensen ökar i 

organisationen men även i teamens arbete.   
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5 Anpassning av Scrum-metoden 

Detta kapitel redogör vilka anpassningar av Scrum-metoden som har gjorts för 

förbättrat arbetssätt på Avdelning A och B på Banken AB.  

 

Denna studie har undersökt vilka anpassningar av Scrum-metoden som har 

gjorts på Banken AB för ett förbättrat arbetssätt. Banken AB har sedan 2013 

börjat övergå till att arbeta agilt för att deras dåvarande arbetssätt inte 

fungerande effektivt. Denna studie genomfördes på två olika avdelningar på 

banken där båda avdelningar arbetar med mjukvaruutveckling. Båda dessa 

avdelningar arbetar enligt Scrum-metoden.  För att komma fram till vilka 

anpassningar har gjorts på företagen genomfördes åtta intervjuer på Banken 

AB. Utifrån analysen och resultatet av intervjuerna som presenterades i förra 

kapitlet har studiens resultat.  

 

Båda bankens undersökta avdelningar har gjort både mindre och större 

anpassningar till teamets arbetssätt. De mindre  anpassningarna handlar om 

antal dagliga möten per vecka och uteblivna demonstrationer.  

 

Den stora anpassningen som båda avdelningarna har gjort är till deras 

produktägarroll. I följande avsnitt redogörs vad för anpassning av 

produktägarrollen har gjorts på respektive avdelning. 

5.1 Anpassning på avdelning A 

Avdelning A har två enheter som arbetar inom området för avdelningen. Varje 

enhet har ett antal Scrumteam som arbetar med att förvalta eller utveckla 

system de är ansvariga över. Varje team har en Scrummästare och en 

prioriterad backlogg som är framtagen av en produktägare.  

 

Enligt teorin för Scrum-metoden ska en produktägare ingå i teamet, detta gäller 

inte på avdelningen A. Avdelning A har skapat Produktägarteam (POT) där 

relevanta intressenter, scrummästare, enhetschefer samt avdelningschefen 

sitter med. Avdelningschefens roll i POT är ordförande samt produktägare som 

i Scrum-metoden där produktägaren har yttersta ansvaret för produkten. Detta 

team gemensamt bestämmer och prioriterar för ett år framåt vad avdelningens 

Scrumteam ska arbeta med under ett årsmöte samt vanliga mötena under året.  

 

Inför varje år sker ett årsmöte där intressenter får komma med max 5 uppdrag 

till backloggen som de vill ha gjort under kommande året. Detta har medfört att 

produktägaren har bättre översikt och kontroll över vilka uppdrag det finns att 

göra istället för att ha en enda lång lista på 100-tals uppdrag från diverse 

intressenter som bara fylldes på tidigare.  
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Vid  start av agila-arbetet slängdes den gamla listan eftersom den var omöjlig 

att reda ut. Vissa uppdrag hade legat på listan i flera år utan att blivit gjorda och 

intressenter bara satt och hoppades på att deras uppdrag skulle vara gjord här 

näst. Istället bestämdes att börja från början och om intressenter hade något 

att komma med kunde de delta på årsmötet och lägga fram sina gamla eller nya 

uppdrag till backloggen som därefter prioriterades utifrån diverse kriterier som 

sedan fördelas mellan relevanta teamen.  

 

Under årets gång har intressenter möjlighet att lägga till nya uppdrag de vill få 

gjorda men antalet uppdrag får aldrig överstiga antalet 5. De får byta ut 

uppgifter i backloggen men aldrig lägga till om de redan har 5 stycken. Detta på 

grund av att det inte ska vara för många uppdrag att hantera samt för att inte 

ännu en gång skapa en lång lista på uppdrag som aldrig görs.  

 

Ett produktägarteam-möte sker en gång per vecka på avdelningen A där de går 

igenom backloggen och vid behov prioriterar om eller lägger till nya uppgifter 

vid behov.  

 

Att arbeta med produktägarteam har medfört till avdelningen A att prioritering 

av uppdrag sker med hjälp av alla inblandade samt att prioriteringen blir rättvis 

utifrån viktighetsnivån på uppdraget. Nu görs rätt uppdrag av teamen som 

medför värde till företaget och inte fel uppdrag som är inte lika viktiga för hela 

företaget.  

5.2 Anpassning på avdelning B 

Avdelning B är lite mindre än avdelning A och har endast fåtal Scrumteam som 

arbetar med mjukvaruutveckling samt förvaltning av systemen. Även här på 

avdelningen har anpassningar till produktägarrollen skett utifrån behov och 

möjligheter. 

 

När uppstarten av agila-arbetet påbörjades testade Avdelning B att ha 

produktägarteam som skulle sätta prioritering men tyvärr funkade det inte lika 

bra på denna avdelning eftersom alla intressenter hade alldeles för olika 

intressen. Istället har avdelningen nu endast en produktägare som gör all 

prioritering själv av alla inkommande uppdrag till  alla Scrumteamen. Det som 

skiljer produktägarrollen här från den traditionella produktägarrollen är 

delaktighet i teamets arbete. Produktägaren på avdelning B prioriterar endast 

teamets backlogg, den är inte delaktig i teamets arbete utöver det.  

 

Produktägaren vet vad Scrumteamens möjligheter är och vilka uppdrag är 

viktiga för både avdelningen och företaget vilket medför att produktägaren kan 

göra rätt prioritering själv. Produktägaren på avdelning B gör 

kvartalsprioriteringar för kommande arbete av Scrumteam.  
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Att endast en person som bestämmer vad Scrumteamen ska arbeta med har 

medfört att de informella in-kanalerna till teamen har försvunnit. Vilket 

innebär att de intressenter som gick via informella in-kanalerna får nu inte sina 

uppdrag levererade lika fort som tidigare vilket upprör många. Däremot har 

detta gjort att rätt saker utvecklas som medför värde till företaget och inte till 

enstaka intressenter.   

5.3 Övriga anpassningar 

Intervjuerna med Scrummästare för både avdelning A och avdelning B visade 

att diverse små anpassningar har skett som har gjorts för att underlätta teamens 

arbete.  

 

Det båda teamen har gemensamt är att de inte har följer regler för dagliga 

scrummöten. Enligt teorin ska teamet under dagligmöte besvara tre specifika 

frågor:  

- Vad gjorde jag igår som hjälpte utvecklingsteamet att nå sprintmålet? 

- Vad ska jag göra idag för att hjälpa utvecklingsteamet att nå sprintmålet? 

- Ser jag något som hindrar mig eller utvecklingsteamet från att nå 

sprintmålet? 

Ingen av de två Scrumteamen använder de rekommenderade frågorna. Båda 

teamen tar endast upp problem om det finns några. Däremot har ena teamet ett 

lite längre möte där de bjuder in intressenter och berättar vad teamet har gjort 

under föregående vecka. För att öka transparensen bland teammedlemmar 

men även uppdatera intressenter om hur arbetet går.  

 

Från intervjun med agila coachen fick man även fram att vissa team inte har 

dagliga möten eftersom utvecklingsmiljön de arbetar i är mycket långsam och 

förändringar kan ta dagar. Dagliga möten för dessa team medför ingen nytta 

eftersom de inte har något säga istället har dessa team några fåtal stycken 

möten under veckan. Detta gör att team inte slösar tid på onödiga möten som 

inte medför nytta.  

 

En annan liten anpassning som vissa team gör är att de skippar 

demonstrationsmöte. Detta på grund av att ibland känner teamen att de inte 

riktigt har något att visa upp eftersom de oftast utvecklar system som inte riktigt 

syns utan arbetar i bakgrunden men även att de kanske under föregående sprint 

hade mycket förvaltningsarbete. Att skippa demonstrationsmöten i dessa fall är 

positivt eftersom teamet inte förlorar tid och kan istället fortsätta på ny sprint.    

5.4 Validering av anpassningar av Scrum-metoden 

Validering av resultatet genomfördes med handledaren från Banken AB. 
Handledaren godkände resultatet och kom med feedback och förbättringar på 
uppsatsen samt resultatet.  
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Handledaren påpekade att det agila arbetssättet implementeras och anpassas 
utifrån teamets och intressenternas förutsättningar. Anpassningar till 
produktägarrollen har gett värde till företagets leveranser enligt handledaren. 
De fokuserar nu på rätt uppdrag som ger mer värde till företager.  
 
Övergången till agilt arbetssätt har lett till ökad transparens på avdelningarna 
och att ledtider har minskat säger handledaren. Det levereras även mer 
värdeleveranser vilket har lett till mer nöjdare kunder.   
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6 Slutsatser 

Uppsatsen handlar om övergången till arbete enligt Scrum-metoden samt de 

anpassningarna av metoden på Banken AB och om dessa anpassningar medför 

förbättrade mjukvaruutvecklingsprojekt för Scrumteam. Arbetet utfördes på 

två av bankens avdelningar för att se hur två olika avdelningar arbetar med 

Scrum-metoden.  

 

Studien genomfördes genom att först utföra en litteraturstudie och därefter en 

fallstudie på Banken AB. Fallstudien utfördes genom att åtta intervjuer hölls 

som hade semi grad av standardisering och strukturering med en chef för den 

agila satsningen, två produktägare, en linjechef, två agila coacher och två 

scrummästare. 

 

Uppsatsen syftar på att redogöra om användning och anpassning av Scrum 

bidrar till effektivare arbete: projekt får bättre struktur, är mer lönsamma och 

avslutas i tid. Resultat visar att anpassning av produktägarrollen hjälper både 

organisationen och teamen att få en strukturerad och rättprioriterad backlogg 

som ger mer värde till företaget. Men även att trots att en anpassning fungerar 

bra på en avdelning betyder det inte att det kommer att fungera bra på en 

annan. Svar från intervjuerna visar på att teamen arbetar bättre och levererar 

mer efter övergången till att arbeta enligt Scrum-metoden. Dock kan inte 

validering av detta ske eftersom det inte finns statistiskt underlag.  

6.1 Diskussion 

Generellt var studien intressant och lärorik. Resultatet som erhölls av studien 

var intressant och tankeväckande. De  förbättringar som hade kunnat  göras för 

att få ännu bättre resultat diskuteras i följande avsnitt. 

 

Val av forskningsmetod kan ha påverkat resultatet av studien. Fallstudie valdes 

som forskningsmetod med endast intervjuer med semi grad av strukturering 

och standardisering som datainsamlingsmetod. Eftersom all datainsamling 

skedde endast via kvalitativa datainsamlingsmetoden intervjuer är det svårt att 

validera resultatet eftersom det inte finns ett statistiskt underlag. För att kunna 

validera resultatet bättre kunde till exempel flertal observationer göras för att 

se hur teamen arbetar med Scrum-metoden och om de har anpassat något.   

 

Eftersom inga intervjuer med utvecklare från teamen gjordes finns det inte  

utvecklarnas personliga upplevelser på hur arbetet har förbättrats sedan 

användningen av agila metoden Scrum påbörjade. Detta kan ha lett till felaktigt 

resultat.  På grund av tidsbrist och resursbrist fanns det inte möjlighet 

genomföra flera intervjuer än de som gjordes.  
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Banken AB har påbörjat övergång till att arbeta agilt år 2013 och alla har ännu 

inte påbörjat övergången orsakade att undersökning på alla avdelningar på 

banken inte kunde ske. Om studien hade genomförts  några år senare när alla 

team påbörjat övergången till att arbeta agilt kan resultatet varit annorlunda. 

Resultatet skulle till exempel kunna visa flera anpassningar och dess påverkan.  

I denna studie undersöktes endast två avdelningar och de anpassningar som 

har tagits fram är olika och gäller endast för dessa avdelningar. Om flera 

avdelningar hade undersökts och resultatet var att flera gör samma 

anpassningar, kunde utveckling av riktlinjer genomförts.  

 

Spridningen på intervjuer från avdelning A och B kan ha påverkat resultatet. 

Endast två personer från avdelning B intervjuares mot att 5 personer 

intervjuades från Avdelning A.  

 

Det finns inget statistiskt underlag att övergången till arbeta agilt har medfört 

förbättringar förutom personliga åsikter från de intervjuade. Alla påstod att 

leveransfrekvensen av uppdrag har ökat sen starten av agilt arbete. Eftersom 

detta tyvärr är svårt att validera går det inte dra slutsatsen att agila metoder 

medför effektivare leveranser av uppdrag.  

6.2 Fortsatt arbete 

Det finns flertal områden som kan undersökas på Banken AB i framtiden om 

deras agila arbete. Några exempel kommer i detta avsnitt.  

 

En liknande studie på alla avdelningar skulle kunna genomföras för att kunna 

se om anpassningarna gjorda på avdelning A respektive avdelningen B är även 

gjorda på andra avdelningar och om de fungerar eller inte. Det går även att 

undersöka om varför anpassningen gjord på avdelning A inte fungerade på 

avdelning B och om det behövs speciella förutsättningar för denna anpassning 

att fungera. Utifrån detta skulle riktlinjer kunna göras för hur anpassningen ska 

genomföras. 

 

Svar från intervjuer säger att alla team arbetar lite olika och inte exakt efter 

Scrum-metoden. Eftersom denna studie hade endast inblick i två Scrum-team 

är det svårt att se vilka olika anpassningar görs hos andra team. Undersökning 

av fler team bör genomföras för att se om det finns gemensamma anpassningar 

som görs hos teamen oberoende på avdelning. Detta skulle enkelt kunna göras 

via en enkät med både öppna och stängde frågor till teamen om deras arbete.  

 

Ett annat område som går att undersöka på Banken AB är om övergången till 

att arbeta agilt har medfört effektivare leveranser på hela företaget och inte 

endast på teamnivå. Detta måste dock genomföras när alla utvecklingsteam på 

företaget är agila team och arbetat agilt ett tag för att  kunna se tydliga effekter 

av agila arbetet.   
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Alla team arbetar inte heller enligt Scrum-metoden utan det finns team som 

arbetar efter agila metoden Kanban. Det skulle vara intressant att jämföra 

Kanban-team med Scrum-team och se deras utveckling samt se vilken metod 

passar bäst för Banken AB. 
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Appendix A 

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. 

 

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 

månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen 

under hela projektet. 

 

5. Bygg projekt 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. 
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Appendix B 

Intervjufrågor till produktägare, chefer och agila coacher. 

1. Varför är det bättre att arbeta med Scrum metoder jämfört med andra 

metoder? 

2. Arbetar ni exakt enligt Scrum-metoden eller har ni anpassat det till 

företaget? Vad har ni ändrat? 

3. Är det något inom Scrum som ni tycker kan vidare utvecklas/förbättras? 

4. Är det något som är överflödigt i metoden? 

5. Vad är kärnan inom agila metoder Scrum, vad är det som inte får 

uteslutas? 

6. Vilka är de vanligaste problemen när man implementerar Scrum? 

7. Vilka olika verktyg använder ni? 

8. Vilka risker ser ni med att arbeta med Scrum metoder? 

9. Övriga kommentarer? 
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Appendix C 

Intervjufrågor till Scrummästare 

1.  Hur länge har ni arbetat agilt?  

2.  Hur gick upplärningen till? 

3. Skulle du själv välja Scrum som arbetsmetod?  

4. Vad är det som är så bra att arbeta med Scrum metoden jämfört med 

andra metoder? 

5. Arbetar ni exakt enligt Scrummetoden eller har ni anpassat det till 

teamet? Ge exempel på det som har ändrats? 

6. Är det något inom Scrum som ni tycker kan vidare utvecklas/förbättras?  

7. Är något som är överflödigt i metoden? 

8. Hur stor del av sprintarna är planerade i förväg? 

9. Är produktägarens roll betydelsefull för ert projekt? på vilket sätt?  

10. Hur stor betydelse har dokumentationen? Hur omfattande är den?  

11. Hur ser projekttavlan ut? 

12. Hur går ett dagligt scrummöte till? 

13. Hur ofta träffar ni kunden/intressenterna? 

14. Hur kommer ni på tasks av alla user stories? Hur delar ni upp alla tasks? 

beroende på kunskap, tid eller något annat? 

15. Hur poängsätts alla userstories om hur lång tid det kommer ta? 

16. Hur kommer man fram till vilka user stories som ska ingå i en sprint?  

17. Har ni demo? Hur går demo till? 

18. Har ni retrospektive? 

19. Vilka problem stötte ni på när ni implementerade Scrum? 

20. Har ni märkt något markant skillnad i leveranser av projekt?  
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Appendix D 

Fråga 1: Varför är det bättre att arbeta med Scrum metoder jämfört med 

andra metoder? 

Svar 1: Största skillnaden är synsättet. Jag tror inte att man i förväg kan säga vad man vill 

ha. Jag vet vad jag vill ha när jag ser det och ur den aspekten fungerar agila metoder mycket 

bättre. Då kan vi dellevera, utvärdera och säkerställa att man bygger det som behövs och inte 

det man ville ha för det man ville ha är inte alltid dem man behövde. Även att skapa sig 

möjligheter och kunna sluta i tid eller i förtid. 

Svar 2: Det viktigaste komponent är att man bryter ner leveranser till mindre små leveranser. 

Men även att affär-sidan och IT-sidan jobbar tillsammans. 

Svar 3: Det som jag tycker är en fördel är att hela teamet har en gemensam bild på hur läget 

ser ut, man visualiserar genom tavlan och har man strukturerade möten så får alla bra koll 

på hur läget ser ut, man kan snabbare hjälpa varandra när det behövs och få upp 

kunskapsöverföring när man träffas så hela tiden, t.ex. när någon sitter fast kan någon 

annan snabbt hjälpa till.  

Svar 4: Det centrala är motivation. Bygga arbete och skapa förutsättningar för lust och 

motivation. Man kan inte skapa lust eller motivation, man kan bara skapa förutsättningar 

för lust och motivation. Lusten och motivationen kommer inifrån dig som individ, att du har 

valt eller hittat det du tycker är roligt. Men organisation kan skapa möjligheter för dig att 

hitta fram till det. Det som gör det roligt och värdefullt att jobba med Scrum är att metod som 

tar fasta på människans motivation.  

Svar 5: Transparensen och effektivitet ökar. Samarbete mellan IT och affären ökar.   

Tillämpar vi agila principerna får vi snabba feedbackloopar, vi får mer frekventa leveranser 

som vi lär oss utav och bygger lärande kunskap hela tiden i organisationen om hur kunderna 

upplever våra leveranser och hur användarna tycker om systemet som vi bygger, vilken effekt 

det vi tar fram faktiskt får och genom att vi gör det hela tiden lär vi oss hur vi ska göra bättre 

och bättre.  

Svar 6: Att vi har skapat dem här produktägarteam då har vi ett forum där alla olika 

representanter är med och tar gemenstama beslut. Och då vet alla varför vissa ärenden inte 

är gjorda direkt eftersom prioriteringen låg på något annat. Det gör också att rätt saker blir 

prioriterade. Nu är det mer transparant. Det tycker jag ur styrperspektiv är en av de absolut 

största fördelarna.  

Svar 7: En annan fördel är att man knyter ihop affär-sidan och IT. Det gör att det blir mindre 

missförstånd.  

Svar 8: Sen tycker jag att en teoretisk fördel är om man tittar på själva utvecklingsprocessen. 

Det här agila med att bryta ner saker och leverera saker i korta sprintar osv, den biten, jag 

gillar den verkligen.  

Fråga 2: Arbetar ni exakt enligt Scrum-metoden eller har ni anpassat det 

till företaget? Vad har ni ändrat? 

Svar 1: Startar upp enligt Scrum men efter tid gör anpassningar utifrån team. Olika team 

behöver göra olika anpassningar. Tillämpningen ser olika på olika företag och här har vi inte 

sagt att alla sak köra Scrum och vi har inte sagt att alla måste göra Scrum på det här sättet. 

Svar 2: Ja mycket. Anpassningen blir ganska ofta efter arbetsuppgifter och teknologin man 

gör det med påverkar väldigt mycket. Mognadsgrad och kompetens hos individerna i teamet 

och generella förutsättningar kring hur man får produktägarskapen att fungera. Typiska 
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anpassningar är: 

- Man har inte dagliga möten, man har istället några stycken möten i veckan. 

- Något annat som vi inte har på plats är riktiga produktägare. Inom Avdelning A har vi 

kommit långt på vissa områden där vi har personer från affärsdan som är ganska 

närvarande. Men om du tänker sig Scrum så är produktägaren en person som sitter mycket 

med teamet varenda vecka och det har vi inte så många exempel på här. Produktägare träffar 

teamen med jämna mellanrum och använder sig av begreppet produktägarteam här, vilket 

egentligen är ett team av intressenter som träffars tillsammans med produktägare och under 

dessa sker ganska mycket av prioriteringsarbete av backloggen, arbete som annars i Scrum 

normalsett ska göras tillsammans med teamet. Hierarki här som är inte ”by the book”. 

 

Svar 3: Det ser inte riktigt lika ut i nått utav teamen. Här har vi 4 team som är ganska lika 

varandra (stor datautveckling) men de 4 teamen jobbar olika i sina Scrum-team beroende 

hur anpassad spes. Grunden att man har en scrummästare och att man har en tavla är det 

har alla gemensamt men resten gör man lite på olika sätt. 

 

Svar 4: Vi har satt upp ett produktägarteam som sätter prioriteringar med det funkade inte 

på vår avdelning och nu är det bara en produktägare som gör prioriteringar för teams. Vi 

har kvartalmöten där vi planerar inför kommande kvartalen där vi prioriterar teamets 

arbete.  

 

Svar 5: Svårt att få in Scrum som det står i boken, min approach har varit att i så stor 

utsträckning som möjligt att börja så mycket som möjligt ”by the book” för att det är inte min 

uppgift som agil coach att börja skruva direkt i metoden. Inga kraftiga avsteg i de team jag 

har coachat, t.ex. ibland kan ett team tycka att de inte har något de har att visa upp och då 

kan de ställa in en demo.  

 

Fråga 3: Är det något inom Scrum som ni tycker kan vidare 

utvecklas/förbättras? 

 
Svar 1: Spontat ser jag inte något som bör förändras utan det är isåfall det man bör utveckla 

är hur man ska applicera metoden.  

 

Svar 2: Det är vissa saker som vi brottas lite med det är det här med Scrum planering. Det är 

svårt att tänka ut precis i förväg att du ska göra det, det och det. Och när man börjar utveckla 

kommer man på andra saker fast man går fortfarande mot målet. 

 

Svar 3: Jag är inte inne i teamen, men generellt när man pratar agilt så tycker jag att man 

ska fokusera mer att få in affären.  

 

Svar 4: Produktägarrollen. Jag tror ganska mycket på att försöka hitta alternativ till 

klassiska produktägaren. Oftast så skapar produktägarrollen en massa problem, det blir en 

överlämningspunkt, det blir lätt att teamet förlitar sig på den här personen istället för att 

själva ha ett aktivt tänkande och dialog med kunder och intressenter. Jättesvårt från min 

erfarenhet att få den rollen att fungera riktigt bra. 

 

Fråga 4: Är det något som är överflödigt i metoden? 

Svar 1: Metoden i sig är så liten så nej.  

Svar 2: När man pratar agilt så blir det mycket IT-fokus och egentligen att få det agila att 

fungera 100% då är det lika mycket affär som IT. Det är ju vi på IT som driver det agila, 

egentligen hade det varit bättre om det var affären eller att vi tillsammans drivit den här 
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agila transformation. Om man ska få det att lira på riktigt då ska affären vara lika involverad 

som IT och IT lika involverad som affären och det är som både vi och andra ser nu att vi drar 

hela tiden från IT-sidan och affären kommer efter och har inte kapaciteten eller kompetensen 

att följa och "step up" så som det skulle behövas för att vi skulle faktiskt få ut det riktiga som 

vi vill ha.  

 

Svar 3: Scrum ska ses som en bild av hur det kan fungera och det kan vara bra startpunkt för 

ett nytt team som inte är van med att jobba agilt. Men poängen är att alltid vidareutveckla 

sina metoder och förändra dem efter vad man tycker man behöver. Här har vi gjort 

anpassningar av Scrum på grund av att vi inte klarar av att vara så agila som man skulle 

önska eller vi inte kommit så långt. Men när man har kommit tillräckligt långt så vill man 

göra också göra andra saker, man vill utveckla sin egen agila metod. 

 

Fråga 5: Vad är kärnan inom agila metoder Scrum, vad är det som inte får 

uteslutas? 

Svar 1: Vi resurs optimerar inte längre utan vi leverans optimerar nu.  Det synsättet att 

faktiskt se hur vi ska använda metoden för att säkra att vi levererar snabbare med kvalitéer. 

Man ska se till att man ska förstå att det viktiga är team leverans. Kontinuerligt lärande, man 

ska utvärdera det man gör och åtgärda problem. Tydlig prioritering, fokusera leveransen 

utifrån de pivoteringar man har. 

Svar 2: I det vi använder nu ser jag inget som är överflödigt. Sprintplanering kan man inte 

utesluta och inte heller dagliga möten det är det som är hela metoden. Jag tycker inte att man 

kan utesluta någonting av de verktygen vi använder nu. 

 

Svar 3: Jag brukar säga att det absolut minsta man ska göra om man ska jobba agilt är att 

åtminstone ha regelbundna återblickar, någon form av att stanna upp, utvärdera och 

fundera på vad man kan göra bättre. Agilt är inte något binärt det är snarare en 

mognadsgrad. Sen kan man lägga på saker ovanpå det här, vi vill gärna ha ett team de ska 

gärna sitta tillsammans, det ska finnas en prioritering osv. Men har du återblickar så kan 

man säga att man har tagit ett mikrosteg gå mot agilt arbete. Du har börjat reflektera över 

din situation på ett strukturerat sätt. Och har man en förändringsprocess så är det inte så 

viktigt bara man startar någonstans och har man alltid chansen att komma till ett bättre 

läge.  

 

Fråga 6: Vilka är de vanligaste problemen när man implementerar Scrum? 

Svar 1: Att få till ett fungerande projektägarskap. Att ett team har en backlogg och det gäller. 

Det kan vara svårt att hitta en person som kan vara produktägare och fungera i den rollen.  

Svar 2: Teamstrukturen var inte väl definierad. Vilka resurser ingår i teamet? Hur mycket 

ingår de i teamet och vem prioriterar teamets tid?  

 

Svar 3: I början var det ett och annat team som tyckte t.ex., "Vi kan inte räkna poäng". Men 

sen när man kom på att hur man ska räkna poäng och då var det lugnt.  

 

Svar 4: Jag vet inte om det är det vanligaste men ett vanligt problem är att de problemen 

Scrum synliggör upplevs som att det är fel på metoden istället för att man inser att det här är 

problem som vi behöver lösa för att få det bättre.  

I traditionella organisationer har man kanske en mentalitet att förtränga problem, problem 

är något negativt. I agila metoder så är problem möjligheter, det betyder att man har 

förbättringspotential. Det första jag frågar när jag kommer till ett scrumteam är "Vad står 

på er hindertavla?". Om hindertavla är tom då har man ett problem då finns det inte riktigt 

lärande där. Team utan hinder så bra är det aldrig, även mest högpresterande agila team 
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har saker som kan förändras eller förbättras. Ett bra högpresterande agilt team har ständig 

tänkande på hur vi kan öka hastigheten och hur vi kan öka kvalitén osv.  

Oftast hänger problemen ihop med kraven. T.ex., "oj vi kan inte bli klara med user story på 

en sprint”, ”oj det funkar inte” eller ”en story tar flera sprintar". Vi behöver lära oss att bli 

duktiga på att bryta ner bättre.  

Att få till ett bra samarbete är en av utmaningar. Äldre är vana att arbeta ensamma och har 

svårt att komma in i att arbeta gemensamt. Hos unga ser man att det oftast finns en stark 

tävling.  

 

Svar 5: Fanns ingen färdig mall eller struktur hur vi skulle göra och på grund av de var en 

del lite kritiska mot detta. Men efter en tid nu är vi positiva till det. Det var ganska jobbigt i 

början, vi viste inte riktigt vad vi skulle göra. Vi har fått forma och anpassa utifrån ärenden 

och system vi har här. Vi har testat massa olika saker på hur vi ska prioritera olika ärenden 

och hur vi ska jobba. Det tog 8-9 månader innan vi kände att det här var bra. Frustrerande i 

början.  

 

Fråga 7: Vilka olika verktyg använder ni? 

 

Svar 1: Fysiska tavlor de är bäst. 

 

Svar 2: Vi har gjort aktivt val att inte använda virtuella verktyg utan bara använda tavla. 

Och det har med att göra att det är ett nytt arbetssätt som man behöver komma in ordentligt 

i metoden. Med virtuellt verktyg tar det ganska långt tid att lära sig det och kan man inte 

metoden ordentligt och inte har hanterbar belastning så ger det inget värde.   

 

Svar 3: Jag är väldigt starkt för fysiska tavlor och undviker elektroniska verktyg så långt det 

är möjligt. Oftast vill man kanske föra backlogg eller ha elektroniskt stöd för en lång lista men 

den kan läggas upp på lappar på en vägg. När det gäller Scrum-tavla så är en White board 

med lappar och pennor helt fantastisk gränssnitt. Det är lätt att ändra på och det är visuellt 

påtagligt. 

 

Fråga 8: Vilka risker ser ni med att arbeta med agila metoder? 

 

Svar 1: En risk det är många människor som är vana att tänka på ett helt annat sett kring 

hur man utformat metoder, sett att arbeta på och om man inte ändrar på hur man tänker så 

lyckas man inte heller implementera agilt arbete. Största risken är att vi fortsätter göra det 

vi gjorde så som vi alltid gjort dem men ger det nya namn.  

 

Svar 2: Inga direkta risker. Det man skulle kunna säga att nu när man i Banken slagit i 

trumman och sagt att man ska göra om det här att vi ska jobba agilt och att det kommer bli 

jättebra. Om det så småningom inte blir jättebra eller åtminstone lite bättre så att de flesta 

känner det är risken att blir väldigt skeptisk och då faller modellen.  

En risk är att när man gör så stor förändring så måste man inom rimlig tid se vissa typer av 

resultat så folk fortsätter tro och vill fortsätta jobba med det.  

 

Svar 3: Finns inga risker i sig, bara för att vi börja arbeta agilt kommer "det här och det här" 

att hända. Det är väl om det inte fungerar nu när vi har implementerat metoden. T.ex., att 

affären är inte hänger med i den agila transformationen. 

 

Svar 4: Inte så mycket risker med att arbeta agilt utan mer den påverkan vi får på 

organisationen. Det är jättestor förändringsresa och jag tror inte alla har fattat det. Det 

skakar om i ytan i hur vi har arbetat tidigare och man måste vara medveten om det. Det är 

större förändring än man tror. Det är förändringsresa inte bara för IT-organisationen men 
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även för affärs-sidan. Tidige hade man hundra in-kanaler nu är det produktägare som är in-

kanal till IT-utvecklingsteamen. Det är nu bara en in-kanal så de informella vägarna t.ex. 

"jag känner dig kan du fixa det här" försvinner och det är en stor förändring. Nu kanske man 

inte får sina leveranser lika fort som tidigare. 

 

Svar 5: Att ha tålamod och förståelse att implementeringen tar tid. Viktigt med tydliga 

riktlinjer för hela företaget. 
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Appendix E 

Fråga: Svar 1 Svar 2 

Hur länge har ni arbetat 

agilt? 

Ungefär 1,5-2år. Då har vi gjort 

4-5 omstarter, det vill säga kört 

i diket flera gånger. Senaste 

etappen har vi kört i 

9månader.  

Drygt ett år och nu efter ca 

ett halvt år så känns det bra 

och saker börjar att 

fungerar bra.  

Hur gick upplärningen till? Dels så var vi självlärda från 

början sen tog vi hjälp för ca ett 

år sen av agila coacher och då 

hade vi en uppstartsdag. 

Vi hade en heldag för hela 

vårt team plus 

produktägaren och 

avdelningschef som agil 

coach höll där han gick 

igenom hur man ska göra 

och man fick på lekfullt sätt 

testa metoden genom ett 

case. Sen har vi haft några 

allmänna kurser.  

Skulle du själv välja Scrum 

som arbetsmetod? 

Ja Ja 

Vad är det som är så bra att 

jobba enligt Scrum metoden 

jämfört med andra 

metoder? 

Man jobbar som man själv vill, 

man styrs inte av en massa 

processer eller regler som 

någon annan sätter som 

egentligen går emot egen 

magkänsla. Här får man hela 

tiden jobba efter magkänsla 

och det är så mycket enklare då 

man inte behöver jobba mot 

sin egen magkänsla. Man tror 

på det man hela tiden gör.  

 

Det andra att man hela tiden 

har tydlig prioritering.  

 

Jag tycker att det bästa är 

att ärendena eller 

utvecklingsuppdragen blir 

mer tydliga, syns mer och 

att de blir prioriterade i rätt 

ordning och att affären är 

med och prioriterar. 

Arbetar ni exakt enligt 

Scrum metoden eller har ni 

anpassat det till teamet? Ge 

exempel på det som har 

ändrats? 

Jobbar ”by the book” men 

fuskar ibland. Men vi lär 

anpassa i framtiden om vi ser 

att det behövs. 

Jag har inte gått så många 

utbildningar i agilt och 

Scrum, bara några 

övergripande kurser som 

alla andra har fått gå sen så 

har jag väl lyssnat på hur 

andra gör. Sen har vi en agil 

coach som varit med och 

startat upp varje och vart 

med och lyssnat och hjälpt 

att få in sättet på alla möten 

och så. Jag tror att jag har 

anpassat arbetssättet efter 

hur vår grupp är och vad 

man tycker vilken nivå man 

ska ligga på. Vi försöker att 

ha alla de så kallade 
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ceremonierna som ska 

ingå.  

Är det något inom Scrum 

som ni tycker kan vidare 

utvecklas/förbättras? 

Nej, Scrum är Scrum. 

Någonstans ska man hålla kvar 

hela men alla får hitta sin egen 

väg. 

 

Är något som är överflödigt i 

metoden? 

Nej, man kan inte skippa 

något. Det har vi gjort och då 

funka det inte.  

Det svåraste mötet som jag 

tycker är att hålla i är 

retrospective. Man kommer 

ibland inte ihåg hur de har 

varit under föregående 

sprint, svårt att få till bra 

saker. Vissa gånger går det 

bra och andra gånger 

sämre. Men samtidigt så 

känns den viktig men den 

är svår att få till så den ska 

ge något bra.  

Hur stor del av sprintarna är 

planerade i förväg? 

80% - 90%. Produktägare 

sätter prioritering och teamet 

bestämmer hur mycket de tar 

in. Teamet och intressenter 

har ett möte ihop där 

sprintpanering sker.  

Försöker ha lite utrymme 

över eftersom vi har 

förvaltning i teamet och sen 

kommer alltid in akuta 

incidenter som måste 

åtgärdas men ca 70-80% är 

planerat.  

Är produktägarens roll 

betydelsefull för ert projekt? 

på vilket sätt?  

Absolut, utan engagerad 

projektägare kör man in i 

diket.  

Produktägare sätter prioritet. 

Inför varje kvartal sätter hon 

kvartalsprioritet för 

avdelningen, detta styr 50% av 

vad teamet kommer göra 

kommande kvartal, resten är 

öppet för övriga uppgifter.  

Stor roll tycker jag. Han 

styr prioritera om, röja 

hinder sådana hinder som 

jag inte klarar av att röja. 

Och bara att han visar sig 

ibland så är det positivt för 

teamet. 

Har ni dokumentation? Hur 

omfattande är den? 

Ja men den är ”case by case”, vi 

dokumenterar inte för 

dokumentationens skull utan 

om vi själva vill ha kvar t.ex., 

testfall. Självklart så har vi 

förvaltningsdokumentation. 

Just Scrum bitarna så 

dokumenterar vi ganska lite 

skulle jag säga. Vi skriver 

inga protokoll. Nu i slutet 

har vi börjat skriva upp vad 

man sa senast på 

retrospective. 

Hur ser projekttavlan ut? Whiteboard med post-it där 

äranderana är i 

prioriteringsordningsordning 

på tavlan. 

Riktig tavla som har 

produktbackloggen samt 

sprintbackloggen.  

Hur går ett dagligt 

scrummöte till? Står 

projektledaren inför all? Vad 

tar ni upp? Brukar det vara 

strukturerade frågor, följs 

en mall? Tid? 

Alla stå upp och är delaktiga. 

Brukar vara max 15 min. 

Under mötet vi tar upp 

problem men löser inte 

problem. Jag backar och ser till 

att teamet berättar till 

Fyra gånger i veckan 5-10 

min det är Scrum master 

som leder möten. Det 

varierar hur aktiva alla är 

de fyra dagarna i veckan 

fokuserar mest på hinder 

och andra problem.  
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varandra och inte till mig vad 

det har gjort.   

Sen har vi en dag i veckan 

möte som är 15-20min och 

då redogör alla hur långt 

man har kommit och 

såklart om man har hinder.  

Började med strukturerade 

frågor men gör inte det 

längre, funderar på om jag 

ska gå tillbaka till 

strukturerade frågor för att 

få med struktur.  

Annars är det mer "Är det 

någon som har något? Går 

allting bra? Behöver ni 

hjälp?"   

Hur ofta träffar ni 

kunden/intressenterna? 

Dagligen Varierar och vid behov.  

Hur kommer ni på tasks av 

alla user stories? Hur delar 

ni upp alla tasks 

Fuskar med user stories, vi 

försöker men vi kassa på det. 

Det är en stor utmaning att få 

bra formulerade user stories 

och tasks.  

 

Man ser på 

designspecifikation vilka 

delar som behöver göras, 

blir det automatiskt små 

task.  

 

Hur poängsätts alla user 

stories om hur lång tid det 

kommer ta? 

Genom referens case.  Vi kör Poker planing och 

även ibland så behövs det 

göras en grov 

tidsuppskattning. 

Hur kommer man fram till 

vilka user stories som ska 

ingå i en sprint? 

Teamet bestämmer utifrån en 

prioriterad lista från 

produktägaren vilka user 

stories som ska ingå i 

kommande sprint. 

Bestäms på årsmöte och på 

varje POT-möte. I slutet på 

förra åter gjorde vi ett 

årsplan för alla olika 

intressenter som använder 

våra system och som vill ha 

saker gjorda. Då fick de 

sätta in när de 

ville/önskade att deras 

ärrande vara klart och detta 

gjordes under POT-möte. 

Då tog vi upp det i teamet 

och kollade när vi tror att vi 

kan påbörja det här ärandet 

för att det ska vara klart när 

de vill det ska vara klart och 

så satte vi tid på det.  

Har ni demo? Hur går demo 

till? 

Ja vi kallar dem för ”sprint 

review”. Vi bjuder in 

intressenter och övriga chefer.  

Går det att något drar vi upp 

det på projektor annars 

berättar vi fakta om hur 

sprinter har gått och varför det 

har gått som det har gått.   

Vi har haft några stycken. 

Senast hade vi demo idag. 

Den vi hade idag var för 

teamet, en teknisk demo. 

Den som har utvecklad 

berättade tekniskt tex. vilka 

program, vad som ändrats. 

Idag hade vi med de som 

har systemtestat och de fick 
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visa i systemet hur man 

gjorde för just det här 

specifika ärandet. Blev lite 

mer begripligt för alla när 

man såg effekten av det 

man har utvecklad. 

Har ni retrospective? Ja. Ett team möte där alla i 

teamet får dra 2 positiva och 2 

negativa saker som är mer 

praktiska saker. Sen pratar vi 

om allmän teamkänsla och 

arbetsbelastningen. Sen 

brukar vi välja två negativa 

saker vi ska fokusera i 

kommande sprint. 

Ja 

Vilka problem stötte ni på 

när ni implementerade 

Scrum(agila metoder)? 

 Utvecklarna var så vana 

sitta för sig själva och göra 

sitt lilla ärande det var 

största problemet att jobba 

ihop. Man sitter gärna och 

gör sin egen del eller sitt 

ärande utan att diskutera 

mycket. Det varierar om det 

går bra eller dåligt.   

Poker planing, annat sätt 

att tänka. Tänker inte tid 

utan poäng och vad betyder 

1 poäng. Det kämpar vi 

fortfarande med. 

Har ni märkt något markant 

skillnad i leveranser av 

projekt? 

Ökat med 1,5 på drygt halvår 

sen har teamet fått mer 

kunskap t.ex., om en 

nyckelperson är borta kan 

teamet fortsätta jobba. 

Jag tycker att vi levererar 

mera och tydligare än 

tidigare och även bättre 

kvalité. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


