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Sammanfattning 

Att utveckla system har på senare tid blivit en marknad som vuxit enormt och det finns en hel 

uppsjö av metoder för hur man ska gå tillväga för att strukturera upp utvecklingsprocessen. 

Scrum är en sådan metod som är baserad på ett agilt tillvägagångssätt och en av rollerna som 

finns inom metoden är rollen som Scrum Master. Scrum Mastern har väldigt tydliga riktlinjer 

i teorin för hur rollen ska leda och underlätta för ett utvecklingsteam under tiden de arbetar 

med ett projekt. Det som den här studien belyser är huruvida dessa riktlinjer följs i praktiken, 

av företag som anammat Scrum som systemutvecklingsmetod. Detta eftersom det finns en 

grundförståelse för att metodanpassningar sker av många olika anledningar för att passa in i 

de olika kontexterna som existerar hos företag.  

 

Vi har lyft fram avvikelser från Scrum-principer samt anledningar till varför företagen har 

valt att anpassa Scrum som metod och vilka konsekvenser det kan tänkas ha för processen 

samt resultatet. Studien tar upp metodavvikelser som kan ses som misslyckanden men även 

anpassningar av rollen som Scrum Master som medfört en positiv utveckling i sin specifika 

kontext. 

 

För att stärka studien ytterligare har data samlats in från olika roller inom projektgrupperna, 

både Scrum Masters och utvecklare. Detta ger en tyngd och reliabilitet i vår slutsats, då vi 

inte hittade några konkreta skillnader mellan synen de olika aktörerna har kring 

rollutförandet. 

 

Nyckelord: Scrum, Scrum Master, roll, systemutveckling, Method-in-action, 

metodanpassning
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1. Introduktion      

 

I detta inledande kapitel presenteras den bakgrund som legat till grund för studiens syfte och 

frågeställning. Vidare beskrivs studiens avgränsningar och målgrupp. Kapitlet avslutas med 

en begreppslista som presenterar de centrala begrepp som förekommer i studien.  

 

Arbetsförmedlingens årliga rapport “Var finns jobben?” spår en ljus framtid inom IT-

branschen. “Jobbtillväxten inom IT-yrkena blir fortsatt stark... IT-yrken blir allt viktigare på 

arbetsmarknaden i takt med att digitaliseringen ökar.” (Hörnsten, Asplund, Berglind, 

Gustavsson, Mångs, 2016, s. 19). 

 

Att IT-företag i denna tid har mycket på sina bord säger därmed sig självt men med en ökad 

marknad ökar också antalet aktörer. Inom en bransch där produkten dessutom kan levereras 

digitalt är arbetsmarknaden och kundutbudet spritt över hela världen. Med fler aktörer 

hårdnar därför konkurrensen. Det gäller att leverera rätt produkt, i rätt tid. Att ha en 

arbetsmetod som ökar effektiviteten är avgörande för företagets vara eller icke vara.  

 

Tankebanor av denna karaktär lär ha legat till grund när 17 personer träffades år 2001 i en 

stuga vid Snowbird ski resort i Wasatch bergen i Utah. På deras agenda stod att äta god mat, 

åka skidor och ta det lugnt samt konferera. De närvarande representerade Extreme 

Programming, SCRUM och andra agila systemutvecklingsmetoder. De var alla trötta på de 

tunga dokumentdrivna systemutvecklingsprocesser som då dominerade marknaden, de letade 

efter en lösning för att slippa omfattande dokumentation och lägga mer fokus på en lättviktig 

arbetsmetod. Detta resulterade i det, så kallade, agila manifestet (Fowler & Highsmith, 2001). 

Manifestet innehåller 4 värderingar samt 12 principer som ska spegla det agila tankesättet. De 

4 värderingarna är:  

 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 
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I manifestet framgår vilka värderingar som värdesätts högst inom agil systemutveckling. 

Även fast hänsyn tas till alla värderingar ses hellre att det som står till vänster, här ovan 

fetmarkerat, uppfylls i första hand. Det är just dessa värderingar som speglar det agila 

tankesättet (Agilemanifesto, 2001).  

 

En av de senaste årens mest populära metod inom agil programmering är Scrum (Stavru, 

2014). Scrum skapades av Ken Schwaber & Jeff Sutherland under IT-bubblans vagga i mitten 

av 90-talet, de färdigställde år 2001 boken Agile software Development with Scrum där de 

förklarade hur metoden praktiseras. Själva ordet Scrum är taget från rugbyn och är en metod 

för att sätta bollen i spel genom att spelarna formerar sig med huvudena tätt ihop. Metoden 

fungerar som en metafor för hur utvecklare inom ett Scrum-team tillsammans ska hjälpas åt i 

arbetet. Scrum-metoden omfattar i huvudsak tre komponenter: produktägare, Scrum Master 

och utvecklingsteam. Produktägaren representerar kundens intressen, Scrum Mastern är 

teamets coach medan utvecklingsteamet är självorganiserande och består av 3-9 utvecklare 

(Sutherland et al., 2007; Schwaber & Beedle, 2002). 

 

Scrum har som metod blivit mycket hyllad och används flitigt både som kvalitetsstämpel och 

säljargument för såväl kunder som för att få företaget att locka till sig nya medarbetare. 

Mängder av konsultföretag lever på att certifiera utvecklare till Scrum Masters (Bochis, 

2014). Konsultföretagen i sin tur betalar dyra licenspengar till organisationen Scrum 

Alliance, som är den största och mest etablerade certifikationsorganisation inom det agila 

samfundet, för rätten att certifiera. Det räcker med en 2-3 dagars utbildning för att certifiera 

sina medarbetare och för att med stolthet kunna skriva till Scrum i företagspresentationen 

(ibid.). Därefter kan företaget luta sig tillbaka och glida på den agila framgångsvågen. Eller?  

 

Med ovanstående bakgrund har intresset väckts för hur rollen som Scrum Master tillämpas i 

realiteten i förhållande till teorin och se vad för nytta det medför.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur rollen som Scrum Master tar sig uttryck i praktiken 

på företag som arbetar med Scrum som utvecklingsmetod. Intresset ligger i att undersöka hur 

rollen som Scrum Master realiseras i förhållande till teorin om hur rollen bör utföras. Vidare 
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syftar studien till att ta reda på om, och i så fall hur, rollen som Scrum Master anpassas 

utifrån den kontext där rollen utförs. Sammantaget handlar det om att undersöka om 

eventuella problem uppstår, utreda om rollen sammanfogas med någon annan typ av roll. 

1.2 Frågeställning 

Utifrån syftet har följande huvudfråga formulerats: 

 

● Hur realiseras rollen som Scrum Master i praktiken i förhållande till hur den beskrivs i 

teorin? 

 

För att svara på huvudfrågan bör delfrågorna nedan först besvaras:  

o Hur beskrivs rollen som Scrum Master i teorin?  

o Hur beskriver yrkesverksamma Scrum Masters och utvecklare rollen som Scrum 

Master? 

o Anpassas rollen till den kontext där den utförs? I så fall varför och vad har det gett 

för konsekvenser för systemutvecklingsprocessen? 

o Övergår rollen som Scrum Master till en annan roll?  

1.2.1 Problematisering 

Våra frågor har konstruerats med syftet som underlag. Med det menas att man behöver veta 

hur Scrum Masters beskrivs i teorin för att kunna hitta skillnader med hur rollen utövas i 

praktiken. Detta gör vi för att kunna göra jämförelser och hitta konsekvenser med 

anpassningar av rollen. För att tydliggöra hur vi ska kunna besvara den centrala 

forskningsfrågan finns underfrågorna som delar upp forskningsfrågan i mindre beståndsdelar. 

Med hjälp av dessa underfrågor kan vi besvara den grundläggande forskningsfrågan som är 

en röd tråd genom hela studien. 

1.3 Målgrupp 

Studiens målgrupp är alla de aktörer som använder sig av metoden Scrum och rollen som 

Scrum Master. Ytterligare en målgrupp är studenter som har studerat metoden Scrum och vill 

bredda sina kunskaper om hur metoden praktiseras i verkligheten. 
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1.4 Avgränsning  

Studien är avgränsad till att fokusera på enbart rollen som Scrum Master. Detta eftersom 

rollen har en väldigt central del i den utveckling som sker med Scrum och anpassas väldigt 

olika i de olika kontexter som existerar i Scrum-användande verksamheter (Schwaber & 

Beedle, 2002). Den kan därmed påverka hur projekt genomförs till stor grad. För läsbarhetens 

skull presenteras dock i korthet Scrum som systemutvecklingsmetod för att ge läsaren en 

överskådlig bild av sammanhanget där Scrum Mastern verkar, vilket även innebär att de 

andra rollerna inom metoden kommer att presenteras men inte vidare fördjupas. Vidare 

avgränsas studien till enbart Scrum Masterns perspektiv på rollen. För att öka förståelsen görs 

emellertid även ett urval att intervjua utvecklare och hur de ser på och uppfattar rollen som 

Scrum Master. 

 utvecklare och hur de ser på och uppfattar rollen som Scrum Master. 

1.5 Begreppslista 

Nedan följer en begreppslista med de begrepp som behöver förklaras för att förstå studien. 

 

Begrepp Förklaring 

Roll En roll inom arbetslivet som en individ innehar, denna 

roll benämns med en titel såsom “Scrum Master” eller 

“Utvecklare” 

Metod Ett slags “recept” på hur man skall gå tillväga när man 

arbetar. 

Systemutvecklingsprocess Processen som varar från början till slut i ett projekt vid 

utvecklingen av ett system.   

Agil Ordet betyder lättrörlig. Agilitet handlar om att snabbt 

anpassa sig till förändring. Agil systemutveckling 

definierades 2001 i det agila manifestet. 

Scrum Master Certifikat Är ett certifikat som kan fås från till exempel Scrum 

Alliance efter en två dagars kurs och avklarat prov.  

Ramverk En uppsättning regler, riktlinjer och rekommendationer 

Inkrement Något som byggs på/vidare 

Velocitet inom Scrum Med velocitet menas hastigheten som en Sprint håller, 

denna hastighet kan vara att till exempel en arbetsdag på 
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8 timmar blir 4 poäng där under en Sprint så måste 4 

poäng klaras av per dag för att hålla hastigheten 

(velociteten). 

Product Backlog En prioriterad lista med krav. Vad som behöver göras för 

att kunna leverera en produkt.  

Burn Down-Chart En grafisk representation av hur mycket jobb som är kvar 

i jämförelse med hur mycket tid som finns att tillgå. 

User Stories Kortfattad beskrivning av ett krav som används inom de 

agila metoderna.. 

 

Vattenfallsmodellen Är en stegvis systemutvecklingsprocess som flödar fram 

genom olika faser.  

Plandrivna metoder Systemutvecklingsmetoder med fokus på dokumentation, 

förutsägbarhet, planering och riskhantering. 

 

2. Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. Kapitlet 

innehåller ett flertal vetenskapliga artiklar som behandlar hur rollen som Scrum Master 

realiseras och hur den anpassas samt kritik till den. Sedan följer ett avsnitt där studiens 

valda teorier presenteras. Kapitlet avslutas med en kortare summering av rollen som Scrum 

Master. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Studier om vad som händer efter att företaget anammat Scrum som utvecklingsmetod, med 

rollen som Scrum Master, är fortfarande relativt begränsade. I Dybå & Dingsöyrs (2008) 

undersökning påvisas att av 1996 studier gjorda inom ämnet agil mjukvaruutveckling var 

endast 36 empiriska och detta påvisar tydligt behovet av vår empiriska studie. 

2.1.1 Scrum Masterns roll 

Enligt Sutherland et. al (2007) är personalfrågor viktiga. I deras studie är det mer än 200 

fallstudier av projekt vid ATT Bell Labs som visar att mer än 50 % av produktivitetsbortfall 

beror på personalfrågor inom systemutvecklingsprocessen. Scrum Mastern har som roll att 
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förhindra detta produktivitetsbortfall genom att understödja samarbete i teamen. Peter 

Eneljung (2015) tar upp detta ämne i sin avhandling ”Scrummästarens roll vid 

konflikthantering”. Boehm & Turner (2005) belyser också vikten av människan och 

konflikter och säger att konflikter är det mest kritiska när det kommer till att leda utveckling 

av personal framåt.  

 

Schwaber & Beedle (2002) beskriver också Scrum Mastern som den person som ska vara ett 

gränssnitt mot omvärlden. Scrum Mastern ska kapsla in utvecklingsteamet i en 

utvecklingsbubbla och själv hantera all inkommande och utgående information mot ledning 

samt produktägare så att teamet får arbeta ostört och produktivt.  Ofta är det projektledaren 

som antar rollen som Scrum Master men det kan också delas upp på två personer. 

Huvuduppgiften är att driva, stötta och se till att teamet följer de praxis som sätts av 

metodanvändandet men samtidigt också vara spindeln i nätet som håller i kopplingen till 

utomstående aktörer. Detta för att samla in nya krav och förändringar som rollinnehavaren 

sen vidarebefordrar till sin utvecklingsgrupp, därmed begreppet gränssnitt (ibid.).  

 

Vicardi (2013) beskriver Scrum Masterns roll som att stötta teammedlemmar till att bli 

självgående, ta egna beslut och därigenom skapa en miljö där människor och kreativitet kan 

blomstra.  

2.1.2 Anpassning av Scrum Master rollen 

Av den tidigare forskning, som vi tagit del av, belyser endast en begränsad del hur Scrum 

Masterns roll anpassas, vilket stärker behovet av vår studie. Det som vi ändå hittat är 

Senapathi & Srinivasan (2012) som har studerat företag som valt att låta deras utvecklare 

turas om med rollen som Scrum Master. Anpassningen medför att många i teamet får 

kompetens av att arbeta som Scrum Master, men ger också upphov till brist på djupgående 

kunskap om rollen och hur den ska tillämpas. Senapathi & Srinivasan (2012) berör även 

utvecklingsgrupper som fått i uppgift att använda sig av Scrum enligt metodens alla principer, 

vilket även innefattar tillämpningen av Scrum Masterns roll. I många fall visar det sig att de 

ändå anpassar praxis efter teamets individuella behov.  

 

Olika utvecklingsgrupper tillämpar metoden på varierande sätt för att anpassa sig till kontext 
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och individer. Vidare beskrivs hur vissa erfarna team lyckas tillämpa metoden och dess roller 

på ett framgångsrikt sätt medan andra anpassar metoden från tidigt stadie men stöter på 

problem med att integrera sina anpassningar med Scrums grundprinciper. Observationer visar 

också hur några mindre erfarna utvecklingsteam håller fast vid tekniker hos plandrivna 

vattenfallsmodeller (ibid). 

2.1.3 Kritik 

När Scrum och dess komponenter lyfts fram i den forskning och litteratur som vi har tagit del 

av exempelvis (Schwaber & Beedle, 2002) eller (Kniberg, 2015) fann vi framförallt 

beskrivningar om dess positiva inverkan vid agil utveckling. Däremot fann vi inte lika 

mycket skrivet om negativa aspekter av metodanvändningen.  

 

Doina Bochis (2014), ifrågasätter om Scrum Master-certifieringen är en nödvändig process 

eller om det snarare har blivit lite av en modefluga inom agil systemutveckling. Bochis 

(2014) beskriver hur fler och fler företag väljer att låta sina utvecklare genomgå utbildningen 

för att certifiera sig men att motivet bakom dessa certifikat är otydligt. Frågan Bochis (2014) 

ställer sig är om företag strävar efter en kompetensutveckling hos sina utvecklare eller om det 

är ett sätt att legitimera sig inom organisationen och ut mot omvärlden. Därigenom menar 

Bochis (2014) att motivet från företagen är väldigt otydligt och i sin undersökning ställer sig 

respondenterna kritiskt till certifieringen. Detta eftersom det troligtvis har bildats en 

gemensam uppfattning mellan styrelse och utvecklare där certifikatet har fått mer 

opportunistiska skäl. Bochis (2014) menar att utbildningen ofta genomförs, och titeln som 

certifierad Scrum Master skaffats, av den simpla anledningen att möjligheten uppstått. När 

man väl har certifikatet så finns en risk att styrelse och den certifierade nöjda utan att 

reflektera kring vad det inneburit. Ett argument som tas upp är att det inte finns någon 

uppföljning till certifikatet. Efter slutförd utbildningen anses man vara klar. Att underhålla 

och förvalta sin kunskap och därmed ta in kritik och diskussioner kring rollen finns inget 

intresse för. Certifieringen används istället som ett sätt att hålla jämna steg med konkurrenter 

och företag anser det därmed mindre viktigt vilken kompetens som egentligen innehas så 

länge certifikatet finns registrerat inom företaget (ibid). 
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2.2 Teori 

 

I detta avsnitt redogörs för hur Scrum och vidare Scrum Mastern ska fungera som roll med 

huvudsaklig utgångspunkt i metodskaparnas Ken Schwaber & Mike Beedles bok Agile 

Software Development with Scrum för att kunna ge ett underlag för jämförelser mellan 

teorier och praktik. Firtzgeralds et. al:s ramverk Method-in-action som förklarar hur 

metoder anpassas presenteras även.  

 

2.2.1 Framväxten av agil utveckling 

Tillvägagångssättet att utveckla agilt växte fram eftersom ett ramverk för mjukvaruutveckling 

behövdes. Dåvarande modeller för utveckling ansågs vara alldeles för styrda och omfattande i 

dokumentationen och medförde dyra projekt som ofta försenades. Eftersom 

mjukvaruutvecklingsprojekt blev vanligare och vanligare tillsammans med att tekniken tog 

ett språng behövdes ett tillvägagångssätt som stöttade en dynamisk utveckling i en 

föränderlig miljö. Ur detta problem växte 2001 det agila manifestet fram förespråkar ett mer 

flexibelt synsätt som inte lägger lika mycket vikt på byråkratisk dokumentation och strikta 

regler. Istället förespråkar man en agil modell av projektutveckling med kundsamarbete och 

iterationer i fokus. Det är i det agila synsättet som metoden Scrum med dess metodroll 

“Scrum Master” växt fram (Georgsson, 2010; Schwaber & Beedle, 2002). 

2.2.2 Utvecklingsmetoden Scrum 

Scrum är ett ramverk för projektstyrning och användes för första gången 1996 på företaget 

Individual, Inc. Detta ramverk används oftast vid en projektstart, all funktionalitet och 

teknologi som ska användas av systemet skrivs ned i en Product Backlog där de rangordnas 

efter prioritet, denna prioritering sköts av Product Owner. För att bygga systemet används 

små tvärfunktionella arbetslag som tar hand om alla utvecklingsprocesser. Detta gör de 

genom att ta så många punkter från Product Backlog som de tror att de hinner göra inom en 

30 dagars iteration som kallas för Sprint. Denna lista som teamet tror de hinner med under en 

Sprint kallas för Sprint Backlog. En Scrum Master övervakar att teamet- följer Scrums praxis 

och sköter alla beslut som måste göras samt tillhandahåller alla resurser som teamet behöver 

under Sprinten (Schwaber & Beedle, 2002).  
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Scrum innehåller olika beståndsdelar som ska utövas för att få metoden att vara så effektiv 

och verksam som möjligt. Dessa beskrivs i de sex nästkommande avsnitten. 

2.2.2.1 Scrum Master 

Rollen som Scrum Master har som uppgift att ta ansvar för samt överse ett utvecklingsteam 

som jobbar med agil utveckling enligt metoden. Scrum Master ska inte ses som detsamma 

som en projektledare och inte heller som en ren utvecklare utan ska istället användas som en 

form av coach i det utvecklingsteam personen har för avsikt att leda, samt se till att 

gruppmedlemmarna fungerar bra ihop (Georgsson, 2010). Kniberg (2015) skriver att en 

Scrum Master ska sträva efter att göra sin roll redundant. Med det menas att coacha sitt team 

till den grad att de blir helt självgående. Dessutom ska Scrum Mastern se till att teamet är 

motiverade och har roligt när de jobbar i ett projekt. Uppgiften blir således att se till att 

teamet för projektet framåt enligt det ramverk som Scrum tillhandahåller. Ett exempel på vad 

Scrum Masterns uppgifter kan vara är att hålla i Daily Scrums där utvecklare och Scrum 

Master delar med sig av information kring vilket stadie man är i utvecklingsprocessen 

(Schwaber & Beedle, 2002).  

2.2.2.2 Product Owner 

En produktägare kan vara en anställd på företaget som utvecklar produkten, men rollen kan 

också innehas av kunden själv. Detta är olika från situation till situation och beror på om 

kunden själv har kompetensen inom sitt företag att tillsätta rollen eller inte. Produktägaren är 

den person som ansvarar för produkten samt backloggen. Backloggen framställs tillsammans 

med kunden och Scrum Mastern, eller om kunden själv är produktägare, tillsammans med 

Scrum Master endast. Produktägaren har i uppgift att föra en kontinuerlig dialog mellan kund 

och utvecklare (Schwaber & Beedle, 2002). 

2.2.2.3 Utvecklaren 

Inom Scrum anses utvecklaren vara den centrala punkten. Den ska betraktas som den absolut 

viktigaste komponenten och det är utvecklarfokus som genomsyrar Scrums metodanda. Inom 

metoden har man valt att ge mycket ansvar åt utvecklarna genom att låta de själva välja 

arbetsuppgifter i Product Backloggen. Alla utvecklare är unika genom att de har olika 

expertiser, kommer från olika bakgrunder och jobb. Eftersom arbetsuppgifter skiljer avsevärt 

i typ och komplexitet är det tydligt att det krävs rätt människor i teamet för att lösa de 
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varierande uppgifter som finns i Produkt Backloggen. Därför är det viktigt med varierande 

kompetenser, samt att rätt person tar åt sig rätt uppgift. Utvecklarna har även hand om att 

uppdatera Burn Down-Charten, men ofta är det Scrum Mastern som ser till att detta utförs. 

Efter varje avklarad uppgift bockas User Storyn av och velociteten på Sprinten uppdateras 

(Schwaber & Beedle, 2002).  

2.2.2.4 Sprint 

Sprint anses vara den mest centrala delen i Scrum, denna är begränsad till en tidsperiod på en 

månad eller mindre. Efter varje Sprint levereras en inkrementell produkt till kunden, därefter 

startas nästa Sprint. Dessa Sprintar hålls korta för att små leveranser till kunden ger mer 

feedback från kunden/produktägaren och det gör det även väldigt enkelt att hantera en 

föränderlig kravbild. Man kan använda sig av en Burn Down-Chart för att hålla koll på 

velociteten så att man inte hamnar efter under tiden en Sprint pågår. Under en pågående 

Sprint får inga nya krav tillkomma utan dessa ska läggas till i nästa Sprint. Sprintar består av 

Sprintplaneringsmöte, utvecklingsarbetet, Daily Scrums samt Sprint Review som kommer tas 

upp nedan (Schwaber & Beedle, 2002).  

2.2.2.5 Daily Scrum 

Varje dag håller Scrum Mastern i ett möte som kallas Daily Scrum. Syftet med mötet är att 

utvecklarna och Scrum Mastern ska få en helhetsbild över arbetssituationen. Endast en person 

får prata åt gången och andra utvecklare ska lyssna. 

 

Ett Daily Scrum är uppbyggt kring och fokuserar på att besvara följande tre frågor: 

 

1. Vad har du gjort sen det senaste mötet? 

2. Vad ska du göra till nästa möte? 

3. Har det uppkommit nått hinder som hindrat eller kommer att hindra ditt arbete? 

 

Scrum Mastern ansvarar över effektiviteten i dessa möten samt att hålla mötet fokuserade på 

rätt saker. Eventuella konflikter och problem som dyker upp är Scrum Masterns uppgift att 

lösa eller delegera ut till utvecklare (Schwaber & Beedle, 2002; Cohn, 2004).  
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2.2.2.6 Sprint review 

Efter en Sprint har utvecklingsteamet förhoppningsvis slutfört de planerade User Stories ur 

Sprint Backloggen, då hålls en Sprint review. Det är ett möte som hålls efter varje sprint 

tillsammans med företagsledning, produktägare, Scrum Master, utvecklingsteam, kund och 

slutanvändare där det hålls en presentation av vad som gjorts under Sprinten och om de mål 

som sattes under planeringen har uppnåtts. Resan som varit under det gångna arbetet 

diskuteras och förändringar görs i planeringen om det uppstått problem som kräver det. Även 

detta möte är det Scrum Mastern som ansvarar för att koordinera. Efter detta möte startas 

nästa Sprint (Schwaber & Beedle, 2002; Cohn, 2004).  

2.2.3 Method-in-action 

Method-in-action är ett ramverk som har för avsikt att förklara hur systemutvecklingsmetoder 

tillämpas i praktiken, därmed namnet Method-in-action (Fitzgerald et al., 2002). Ramverket 

visar på att oavsett vilken metod som används i en verksamhet för ett 

systemutvecklingsprojekt så tillämpas den inte fundamentalistiskt enligt metodboken, eller 

exakt på det sätt som metodskaparen hade förväntat sig. Det som faktiskt styr hur en metod 

tillämpas i praktiken beror på flera olika typer av faktorer med sina relationer till varandra 

(ibid.). Modellen nedan visar vilka faktorer som påverkar metoder i användning. 

 

 
Figur 1. Method-in-action ramverket (Fitzgerald et al., 2002) 

 

Ovanför visas ramverket för Method-in-action och hur dess komponenter påverkar varandra. 

Genom detta ramverk förklaras hur rollen som Scrum Master kan anpassas med hjälp av de 

olika komponenterna. 
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2.2.3.1 Formaliserade metoder (Formalised Methods) 

Med formaliserade metoder menas de kommersiellt tillgängliga systemutvecklingsmetoder 

som är varumärkta och systemutvecklingsmetoder som är utvecklade, dokumenterade och 

som används inom en organisation (Fitzgerald et al., 2002).  

 

Först och främst växer tanken om Scrum Master fram ur komponenten formaliserade 

metoder. Förenklat uttryckt kan det sägas att det är den eller de systemutvecklingsmetoder 

som en organisation använder som exempelvis Scrum med metodrollen Scrum Master. 

Anledningen till att formaliserade metoder används är på grund av krav från myndigheter, 

organisationer och företag om att ha en standardisering av utvecklingsprocessen. Det handlar 

också om att ledningen vill ha större kontroll över utvecklingsprocessen (Fitzgerald et al., 

2002). 

2.2.3.2 Utvecklingskontexten (Development Context) 

All utveckling sker i ett sammanhang och även om vissa utvecklingssituationer till viss del 

liknar varandra är sammanhanget alltid unikt för varje ny utvecklingssituation. Detta gör att 

sammanhanget är en viktig komponent i ramverket som influerar övriga komponenter samt 

slutmetoden. Utvecklingskontexten formar metoder i användning, det vill säga Method-in-

action (Fitzgerald et al., 2002). 

 

I ramverket kan även ses hur utvecklingskontexten formar den slutgiltiga metoden. Med det 

menas hur kontexten ser ut på företaget, till exempel kan företagskulturen vara strikt 

hierarkisk eller så är projekt och projektgrupper så pass små att personer får ta sig an flera 

roller. Därmed kan metoderna anpassas utifrån hur de beskrivs i teorin och formas efter 

kontexten som finns på företaget. En Scrum Master kan anpassas på det vis att rollen arbetar 

som en mentor för resterande utvecklare och därmed inte tar så stor del av den praktiska 

utvecklingen, exempelvis kodskrivandet. Om man vänder på det kan rollen också se ut på det 

viset att man jobbar som en utvecklare precis som alla andra men har mer ansvar och då 

hamnar närmare det praktiska arbete som utförs (Fitzgerald et al., 2002). 
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2.2.3.3 Utvecklare (Developers) 

Utvecklarna bör enligt Fitzgerald et al. (2002) betraktas som en av de absolut viktigaste 

komponenterna för ramverket Method-in-action. Det är trots allt människor som använder sig 

av metoder för systemutveckling och själva utför arbetet med analys, design och 

implementationen. I en agil utvecklingsmetod som Scrum har utvecklarna i slutändan den 

största inverkan på metoden i användning. Beroende på tidigare erfarenheter, utbildning och 

synsätt så formar de hur metoden anpassas efter de behov som finns bland de som kommer att 

jobba med utvecklingen (Fitzgerald et al., 2002). 

2.2.3.4 Metodroller (Roles-of-method) 

Metodroller delar in metoderna i två roller som de kan spela i en utvecklingsprocess. Dessa är 

de rationella och politiska, där den rationella representerar faktorer som ligger till grund för 

användandet av metoder och som argument för metodanvändning vid systemutveckling. Den 

politiska rollens uppgifter är att ge ökad granskningsbarhet, komfort och legitimitetsfaktor till 

ett systemutvecklingsarbete (Fitzgerald et al., 2002). I förhållande till Scrum så influeras 

metoden via de rationella rollen i och med att man vill strukturera upp arbetet med någon 

slags formell metod som vägleder arbetsprocessen och projektet. Ett exempel på hur de 

politiska rollerna kan influera Scrum som metod är att företag via metodanvändandet kan 

presentera för sina kunder hur och varför de arbetar som de gör och då med hjälp av underlag 

kan motivera sitt arbetssätt.  

2.2.4 Summering 

Scrum Mastern fungerar som spindeln i nätet. Nätet med dess trådar sträcker sig ut till de 

flesta aktörerna vilket betyder att Scrum Mastern har ett finger med i mycket som händer 

under utvecklingen. Scrum Mastern interagerar både med utvecklarna, projektägaren och 

kunderna samt koordinerar mycket av det arbete som görs tillsammans med dessa aktörer, 

exempelvis Daily Scrum och Sprint Review. Vikten av att ha en person som tar detta ansvar 

och använder rollen på rätt sätt är därför stor (Schwaber & Beedle, 2002); (Fitzgerald et al., 

2002). 

 

Method-in-action ramverket beskriver hur metoder alltid anpassas och influeras av olika 

faktorer. Som nämnt ovan påverkar detta även rollen som Scrum Master. Att veta hur det går 
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att anpassa och effektivisera rollen kräver att rollinnehavaren förstår alla faktorer i ramverket. 

Återigen förstås då vikten av rätt person på rätt plats (Fitzgerald et al., 2002). 

 

  



 

 

 

 

15 

3. Metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller val av metod och 

beskrivning av intervjuguiden samt genomförande av intervjuerna. Vidare ges en förklaring 

till hur vi analyserat empirisk data. I den avslutande delen diskuteras etik och metodkritik.

   

 

3.1 Kvalitativ studie 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer för att samla in data. En 

kvalitativ studie var det som passade denna undersökning eftersom en kvalitativ studie och 

framförallt med intervjuer kan vi ta del av respondenternas egna uppfattningar av 

verkligheten, vilket ger möjlighet att ta del av hur de reflekterar, hanterar och resonerar 

(Widerberg, 2002). Intervjuerna har hållits öppna och relativt ostyrda eftersom vi ville veta 

respondenternas egna åsikter och inte vad de tror att vi vill höra. Intervjuer valdes eftersom 

de ger en djupare förståelse över ämnet och vi då kunde ställa följdfrågor om mer information 

behövdes (Oates, 2006).  Det valdes eftersom vi behövde gå in på djupet med våra 

respondenter för att få in den information som krävdes för att kunna analysera arbetet till den 

grad vi behövde. En kvantitativ studie hade gett en ytligare data som var mycket mer 

svårtolkad i vår situation då t.ex. enkäter inte främjar följdfrågor och lika hög förståelse för 

individens verkliga uppfattning. Med det menar vi exempelvis kroppsspråk. (Oates, 2006) 

3.2 Litteratursökning 

För att få en djupare förståelse inom ämnet Scrum Master började vi med en 

litteratursökning. Detta eftersom det finns många olika sätt att använda sig av rollen och 

många olika konsekvenser av anpassningarna som görs. Vi ville samla in kunskap om hur 

rollen beskrivs och är tänkt att användas och en litteratursökning är ett effektivt sätt att få den 

kunskap vi behövde (Oates, 2006). Vi läste igenom det material som vi hittade och fann 

relevant för det kunskapsgap vi hade för avsikt att täcka. Artiklar och böcker som kunde 

tänkas användas i framtiden sparades ner och viktiga stycken markerades. 
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Vi har använt oss av följande databaser vid sökning efter litteratur: google, google scholar, 

summon och diva. Vid sökning av material granskades först titlarna för att få en uppfattning 

av vad som kunde hittas i resterande text. Fann vi artiklarna på de första tre sidorna i 

sökresultatet intressanta så lästes även abstrakten. Var även den av intresse började en mer 

grundlig granskning av materialet.  Vi motiverar vårt arbetssätt genom vår förståelse för hur 

databaser och sökresultat fungerar. Eftersom de mest precisa matchningarna med de mest 

relevanta artiklarna, baserade på våra sökord, presenteras först i sökresultaten valde vi då att 

begränsa oss till just de tre första sidorna då ett sökresultat på 4.5 miljoner resultat är fysiskt 

omöjligt att granska. I vissa fall använde vi oss också av ett snöbollsurval där vi hittade 

artiklar genom referenser från tidigare granskat materiell. 

 

Nedan följer en tabell över databas, sökord och hur många träffar det genererade.  

 

 Databas     Sökord                  Resultat (st) 

Summon Scrum Master 4935 

Summon Scrum master Method in Action 3 

Google Scholar Roles in system development 4 490 000  

Google Scrum Master checklist 78 000 

Diva Scrummästare  1 

Google Scholar Scrum Master certifiering 67 

Google Scholar Scrum Master 6330 

Diva  Scrum Master 9 

 

3.3 Planering av intervju 

Vid planeringsfasen av intervjuerna såg vi till att vara väl förberedda för att kunna få ut så 

mycket relevant data som möjligt ur våra intervjuer, detta för att ha något att grunda vår 

analys i. Genom den tidigare litteratursökningen hade vi då identifierat de viktigaste 

uppgifterna hos en Scrum Master för att kunna veta vad som faktiskt var relevant data. Detta 

behövdes eftersom det inte var säkert att svaren vi skulle få var av värde för oss i och med att 
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frågor kan tolkas olika. En mall konstruerades med semi-strukturerade frågor med tillhörande 

underfrågor som förde oss mot specifika data vi tagit reda på att vi behövde (se bilaga 1). 

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med en lista av teman och frågor som vi ville 

ha svar på. Ordningen på dessa frågor kunde komma att ändras för att förbättra flödet i 

intervjun och vi var även beredda att ställa följdfrågor om sådant som intervjupersonen tar 

upp som vi inte hade förberett frågor för (Oates, 2006). 

 

Inför intervjuerna valdes öppna frågor. Enligt Oates (2006) är det att föredra framför stängda 

för de uppmuntrar den intervjuade att svara mer omfattande. Oates (2006) säger även att 

öppna frågor oftast börjar med vad, hur eller varför. Om man ser till våra intervjufrågor 

börjar de allra flesta med hur. 

 

Intervjufrågorna är uppdelade i fyra teman: 

 Bakgrund 

 Arbetssätt 

 Rollen som Scrum Master 

 Övrigt 

 

Bakgrund har för avsikt att ta reda på allt runt i kring arbetssättet och rollen som Scrum 

Master till exempel tidigare erfarenhet, utbildning och hur personen/företaget hamnat i den 

position de befinner sig i.  

 

Med arbetssätt menas hur verksamheten fungerar. Vilka ramverk och metoder som används 

sig av under utvecklingsprojekt. Vi vill veta hur de valt att arbeta och anpassningar de gjort 

på arbetssättet för att passa in i kontexten hos företaget. Allt för att få en översikt och 

förståelse av verksamheten innan vi går in på djupet med just rollen som Scrum Master. 

 

När vi samlat in data kring bakgrund och arbetssätt och har en överblick av verksamheten vill 

vi gå på djupet om rollen som Scrum Master. Därför kallas nästa tema “Rollen som Scrum 

Master”. Här vill vi veta hur företaget applicerat rollen, vad den gör i de team som finns på 

arbetsplatsen, om den skiljer sig mellan uppdrag och hur rollen upplevs av både utövare samt 
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utvecklare. Till den här delen har många underfrågor konstruerats med avsikt fånga det data 

som annars kan missas i och med att vi valt att ställa öppna grundfrågor. 

 

Vi har även valt att ha en del med övriga frågor där både vi och de intervjuade har chansen att 

ta upp något som anses viktigt men inte har fångats upp i de tidigare delarna av intervjun. 

Intervjuguiden i sin helhet återfinns som bilaga i denna studie, se bilaga 1.  

 

Eftersom Scrum finns inom det agila arbetssättet identifierades företag som jobbar agilt och 

använder sig av metodiken. Tidigt i vårt arbete valde vi att kontakta de företag vi hade 

identifierat, detta eftersom vi så tidigt som möjligt ville ha intervjudata att kunna bearbeta 

och jobba med. Dessutom kändes det som en viktig del i processen att få gjord så tidigt som 

möjligt för att arbetet inte skulle avstanna. E-post skickades där vi förklarade vilka vi var och 

vad vi hade för avsikt att undersöka, samt frågan om företaget kunde tillhandahålla en Scrum 

Master och en utvecklare för en intervju på 30 minuter. Vi riktade in oss på 30 minuters 

intervjuer för vi ville inte ta upp för mycket av respondenternas tid (Oates, 2006). Möten 

bokades in och schemalades.  

3.4 Genomförande av intervju 

Genomförandet av våra 4 intervjuer på de 3 företagen började med att vi kallpratade lite för 

att få intervjupersonen i avslappnad stämning. Vi använde oss av de riktlinjer om intervjuer 

som Oates (2006) beskriver i sin litteratur. Detta innebar att vi i möjligaste mån satte oss i 90 

grader mot intervjupersonen så att ögonkontakt är möjligt men att det inte blir för 

konfrontativt. Vi frågade sedan respondenten om det går bra att spela in intervjun eftersom vi 

senare hade för avsikt att transkribera materialet.  Därefter började intervjun med enkla frågor 

och avslutades med de mest känsliga frågorna så att respondenterna fick en chans att bygga 

upp ett förtroende för oss (ibid). Frågorna som ställdes var öppna och underfrågor användes 

för att se till att vi fångade den data vi behövde. 

3.5 Analys av intervjudata 

För att analysera den data vi samlat in via intervjuerna valde vi först att transkribera 

inspelningarna. Att transkribera gav en tydligare bild av vad som sagts och en djupare 
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förståelse där vi kan tyda vad som möjligtvis kan läsas mellan raderna (Oates, 2006). 

Intervjuerna delades upp mellan gruppmedlemmarna.  

 

Under arbetet med att översätta ljudfilerna använde vi oss av verktyg som 

transkriberingspedaler och mjukvaruverktyg för att underlätta processen. Irrelevant data och 

vissa tankeljud som “eh” och “öh” sorterades bort, om det inte verkade ge något värde i 

texten. Vissa gånger skrevs det dock ner eftersom det kunde tyda på att respondenten 

uppfattade frågan som svår och utan ett konkret svar. 

 

När arbetet med att transkribera intervjuerna från tal till text var färdigt lades de in i ett 

gemensamt dokument. Transkriberingarna granskades gemensamt i gruppen eftersom vi då 

kunde analysera och diskutera tillsammans för hitta det som uppfattades som relevant i 

texterna. Vad som ansågs vara relevant var den data som hade en koppling till teori och 

frågeställning. För att sammanställa informationen vi införskaffat under analysen skrevs 

sammanfattningar för varje enskild intervju. När alla intervjuer var analyserade och 

sammanfattningar klara kunde gemensamma likheter och skillnader identifieras och 

grupperas i teman. Det är dessa teman som vi lyfte fram när vi presenterade summeringen av 

samtliga intervjuer och de bildar avsnitten i resultat och analysdelen av denna studie.  

3.6 Etik 

Vi ansåg att det var av stor vikt tidigt i arbetet att få kontakt med företag så att de har en 

chans att välja tider som passar deras schema. Därför beslutades det även att tidsestimera våra 

intervjuer längre än vad de faktiskt var, då det alltid är bättre att sluta tidigare än utsatt tid 

istället för att dra över på tiden och därmed skapa stress för respondenten (Oates, 2006). 

 

Enligt Oates (2006) är det viktigt att den respondenten känner sig respekterad och att få 

känna sig betydelsefulla, därför var vi entusiastiska under intervjun och höll våra egna åsikter 

för oss själva men visade ändå intresse för det som sades. 

 

Inför intervjun klädde vi upp oss på ett propert sätt, inte för över- eller underklädda, detta för 

att inte förmedla fel intryck och skapa en konstig situation för respondenten. Vi såg även till 

att komma i god tid inför den bokade intervjutiden, cirka 5-10 minuter innan avsatt tid. 
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Eftersom vi ville spela in alla intervjuer så frågades tillåtelse om att spela in intervjun, där vi 

även informerade om att de kommer vara anonyma i uppsatsen genom att tilldelas ett alias. 

Detta ger enligt Oates (2006) ett ökat informationsflöde då respondenten kan känna sig 

anonym och därmed lättare medge brister, vilket ger en mer nyanserad bild.  

3.7 Metodkritik 

Oates (2006) betonar att vid inspelning av intervju kan respondenten känna sig obekväm och 

inte kunna svara på frågorna uppriktigt, under våra intervjuer märktes dock att ingen av våra 

respondenter hade något emot att bli inspelade och det verkade inte vara ett störningsmoment. 

Om respondenten däremot hade nekat att bli inspelad hade vi helt enkelt fått anteckna under 

den pågående intervjun. 

 

Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer, detta ledde till att vi ställde olika frågor till 

varje respondent. Det kan i sin tur ha lett till att det vi har fångat upp i en intervju kan ha 

missats i en annan, dock i retrospektiv så har vi fått de svar vi behövde för att besvara 

studiens syfte och frågeställning, bara att de blev formulerade på olika sätt. 

 

Något som bör nämnas är att intervjuerna med tiden blev mer varierande och fristående från 

de bundna följdfrågorna vi hade. Vi lärde oss med tiden hur bundna vi behövde vara till det 

material vi hade samt hur vi skulle uttrycka oss för att få ut den information vi ville ha. I och 

med detta blev intervjuerna mer öppna, dynamiska och naturliga vilket kan ha färgat 

resultatet till viss del. Detta kunde ha motverkats genom att ha övat i förväg och helt enkelt 

vara mer erfarna som intervjuare. 
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4. Analys och resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultatet av de svar som framkommit under intervjuerna med 

både Scrum Masters och utvecklare. För läsbarhetens skull integreras dessa resultat med 

analysen fortlöpande i texten. Intervjuerna är sammanställda och det analyserade materialet 

presenteras utefter samma teman och principer som presenteras i teoriavsnittet. Analysen 

som görs baseras på̊ tidigare forskning och valda teorier.  

  

 

För anonymitetens skull kommer företagen och respondenterna presenteras med alias. 

Företagen presenteras som Företag 1, Företag 2 och Företag 3. Respondenterna, både Scrum 

Master och utvecklare, som arbetar på respektive företag presenteras med samma siffra som 

företaget, det vill säga att Scrum Mastern på företag 1 benämns som SM1 medan utvecklaren 

benämns som Utv1. SM är således en förkortning för Scrum Master medan Utv är 

förkortningen för rollen som utvecklare. 

 

Intervjuer har gjorts med SM1, Utv1, Utv2 och SM3. SM2 som kommer att omnämnas i 

studien har inte blivit intervjuad men nämns eftersom hen är Scrum Master till Utv2. Nedan 

presenteras en figur för att förtydliga företagen och respondenterna.   

 

 
Figur 2. Grafisk beskrivning över respondenter inom sin verksamhet. 

       

För tydlighetens skull bör även klargöras att Utv2 tidigare har haft SM3 som Scrum Master, 

när de tillsammans arbetade på Företag 2. Med denna bakgrund gör därför Utv2 en 

jämförelse av SM2 och SM3, vilket kommer att presenteras senare i kapitlet. 
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4.1 Respondenternas bakgrund 

I detta avsnitt presenteras respondenternas bakgrund. För att skapa en tydligare 

överskådlighet presenteras respondenternas ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, Scrum 

certifikat och Scrum utbildning i en tabell här nedan. 

 

 

 SM1 Utv1 Utv2  SM3 

Ålder 25 27 27 40 

Utbildning Systemvetenskapli
ga programmet 
Örebro Universitet 

Systemvetenskapli
ga programmet 
Örebro Universitet 

Systemveten
skapliga 
programmet 
Örebro 
Universitet 

Datavetensk
ap 
Linköpings 
Universitet 

Arbetslivs- 
erfarenhet 

Arbetat 1.5 år på 
företag 1.  

Arbetat 4 månader 
på företag 1. 

Arbetat 4 år 
på företag 2. 

Arbetat 13 år 
inom IT.  

Scrum 
certifikat 

Nej Nej Nej Nej 

Scrum 
Utbildning 

Den Scrumkurs 
som ges på 
Universitetet samt 
en kortare 
internutbildning. 
Tre sittningar där 
den längsta varade 
ett par timmar.  

Den Scrumkurs 
som ges på 
Universitetet 

Den 
Scrumkurs 
som ges på 
Universitetet 

Ingen 
utbildning 
utan learning 
by doing.  
Jobbat de 
senaste 8 
åren med 
Scrum-team, 
Varav 3 år 
som Scrum 
Master. 
 

 

Figur 3. Tabell över respondenternas bakgrund. Eftersom SM2 inte är en av våra 

respondenter så presenteras hen inte i tabellen.  

 

Som tabellen ovan visar finns det skillnader när det kommer till respondenternas bakgrund. 

SM3 har 8 års erfarenhet inom Scrum-team medan Utv1 är nyexaminerad och enbart har varit 

anställd i 4 månader på Företag 1. 

 

Även åldern varierar mellan 25 till 40 år, där både den äldsta och den yngsta har rollen som 

Scrum Master i sina team, medan de två utvecklarna är jämngamla. Endast SM1 har fått en 
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introduktion i rollen som Scrum Master av sitt företag, totalt gavs denna introduktion på cirka 

5 timmar. Det är den enda utbildningen som företagen har bidragit med bland 

respondenterna. Däremot hade de flesta fått utbildning i ämnet från universitet, utöver det så 

är det learning-by-doing som gäller. Ingen av personerna har ett Scrum Master-certifikat.  

 

Bakgrunden till varför respondenterna fått rollen som Scrum Master varierar. SM1 och SM3 

har gjort ett aktivt val och fått rollen genom eget initiativ. De båda har klättrat från rollen som 

utvecklare in i rollen som Scrum Master. De har själva tagit på sig ledarrollen och visat att de 

vill ta ansvar. Utöver det har de båda även haft en stor förkunskap och kompetens inom de 

arbetsuppgifter och område som teamet arbetar inom.  

 

Utv2 berättar att SM2, som för tillfället innehar rollen som Scrum Master i teamet, egentligen 

ville jobba som utvecklare och att rollen som Scrum Master då fallit över på allas ansvar 

istället för en dedikerad person. SM2 är den enda bland våra respondenter som inte självmant 

tagit på sig rollansvaret som Scrum Master. Detta har därför resulterat i att hen inte tar alla de 

arbetsuppgifter som enligt teorin tillfaller rollen, vilket vi kommer att återkomma till senare. 

  

SM1 och Utv1 arbetar i samma projekt, som enbart består av dessa två medlemmar. De utgör 

därför ett väldigt litet team och frångår därmed teorin om att teamen ska bestå av 3-9 

medlemmar (Sutherland et al., 2007). 

4.2 Scrum Master i praktiken 

I det här avsnittet presenteras alla de arbetssätt och uppgifter som SM1, SM2 och SM3 har 

inom ramen för sina roller som Scrum Masters. De största arbetsuppgifterna som identifieras 

kommer mer djupgående att förklaras och analyseras i enskilda avsnitt, vilket gör att de 

enbart kortfattat beskrivs i detta avsnitt.  

 

Enligt samtliga företag startar ett projekt med att produktägaren skickar en Backlog med 

arbetsuppgifter till antingen ett mellanlager, som finjusterar Backloggen innan den går vidare, 

eller direkt till Scrum Mastern och utvecklingsteamet. Det är Scrum Masterns uppgift att 

tillsammans med kund och team se till att det som ligger i backloggen är rätt estimerat, 
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prioriterat och beskrivet för att utvecklingsteamet ska kunna matcha kundens förväntningar 

och krav.  

 

Ytterligare gemensamt för de tre företagen är att deras Scrum Master och utvecklare 

estimerade, prioriterade och beskrev uppgifterna som ligger i backloggen för att därefter 

behandla dessa i ett Sprintplaneringsmöte som hålls av Scrum Mastern. I detta möte väljs de 

uppgifter som ska arbetas med i nästa tre-veckors Sprintperiod. Detta var gemensamt för de 

tre företagen och detta arbetssätt stämmer överens med hur teorin beskriver att man ska 

arbeta (Schwaber & Beedle, 2002). Relaterat till Method-in-action (Fitzgerald et al., 2002) så 

kommer båda dessa arbetssätt från komponenten ”Formaliserade metoder”. Detta eftersom att 

företag vill ha ett uppstrukturerat arbetssätt att förhålla sig till under utvecklingsarbeten där 

Scrum Masterns ingår som en komponent av den formaliserade metoden. Detta kan även 

relateras till de rationella rollerna i komponenten ”Roles of methods” då även kunden kan 

kräva ett specifikt arbetssätt exempelvis Scrum (Fitzgerald et al., 2002). 

 

När Sprinten var planerad börjar utvecklarna arbeta med sitt och rollen som Scrum Master 

börjar variera beroende på företag. Medan Företag 1 och framför allt Företag 2 beskriver sin 

nuvarande Scrum Master som en utvecklare, utan speciellt mycket mer ansvar än övriga i 

utvecklingsteamet, så beskriver SM3 sin roll som Scrum Master som en väldigt administrativ 

roll som inte befinner sig nära utvecklarrollen.  

 

 Emil – ”Skulle du se din roll mer som närmare administrativ än utvecklare?”  

 

 SM3 – ”Ehh.. Amen just nu i den här fasen så har det varit så. Av tvång det är 

 inte så jag vill ha det och inte så som det ska vara men att få upp dom här 

 grunderna har varit, mycket sådant.”  

 

SM3 fungerar alltså mer som en administrativ ledarroll och en coach än SM1 och SM2. Detta 

tar sig uttryck i att SM3 håller strukturerade möten, sköter kundkontakt, feedback, skyddar 

teamet mot störande moment, främjar det agila tankesättet genom att prova på olika metoder, 

presentationer och låta sitt team utveckla på ett mindre strikt sätt.  

 

SM2 beskrivs istället som en utvecklingskollega med några extra uppgifter. De uppgifterna är 

att sköta kontakten ut mot kunden men inte så mycket mer än så. SM2 jobbar väldigt nära och 
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integrerar sitt team i många av de uppgifter som en Scrum Master vanligtvis själv har ansvar 

för, samt att personen samtidigt integrerar sig själv i utvecklingsarbetet till stor grad. En stor 

skillnad som ska nämnas är att SM3 är den enda som inte jobbar in-house med personal som 

är erfarna med arbetssättet utan sitter istället ute hos kund med ett team som inte är vana med 

det agila tankesättet. Om man ser till den teori som vi nämnt ovan faller SM3s arbetssätt 

närmare kontentan av hur en Scrum Master beskrivs i litteratur just därför att hen tar på sig 

många av de ansvarsområden som en Scrum Master bör göra. SM3 tar sig an det extra ansvar 

och skyldigheter man har som Scrum Master samtidigt som hen arbetar som en coach, något 

som stämmer överens med Schwaber & Beedle´s (2002) synsätt. SM2 verkar istället ta 

avstånd till rollen och försöker att delegera ut mycket av ansvaret på teamet vilket då gör att 

hen hamnar väldigt nära utvecklarrollen till skillnad från SM3 som istället lutar mot det 

administrativa. Utv2 uttrycker sig så här: 

 

“Vi är så styrda att vi ska jobba på ett sätt från kund. Sen kan det vara i vissa projekt 

att man har en mer projektledarroll snarare än Scrum Masterroll. Man kombinerar 

de två sakerna.  Nu har vi en Scrum Master som kombinerar utvecklare med Scrum 

Master, så det går ju verkligen att göra på hur många sätt som helst känns det som 

och det är så himla mycket upp till teamet, men också vad man behöver har för 

styrning tror jag.” 

 

Relaterat till Method-in-action (Fitzgerald et al., 2002) så faller detta inom ramen för 

komponenten ”Utvecklaren” samt de politiska rollerna av ”Roles of method”. Detta eftersom 

att utvecklarna på de olika företagen vi analyserat anpassat till vilken grad de använder sig av 

de grundläggande Scrum Master-principerna på grund av erfarenheten de besitter inom sina 

arbetsteam. Ett exempel är SM2 som ses som en del av utvecklarna där rollen har då 

anpassats till mer utvecklingsnära med mindre ansvar än hur en teori beskriver en Scrum 

Master. Mycket av ansvaret som då enligt teorin faller inom ramarna för vad en Scrum 

Master ansvarar för har då fördelats på utvecklingsteamet istället. Roles of methods politiska 

roller influerar även här arbetssättet i och med att kunden som teamet arbetar mot har krav på 

ett specifikt arbetssätt eftersom att de har flera olika utvecklingsteam som arbetar parallellt. 

Därmed fanns ett krav på att alla dessa team ska använda sig av en och samma metod under 

utvecklingen (Fitzgerald et al., 2002).  



 

 

 

 

26 

 

Gemensamt för alla de tre företagen är att Scrum Mastern ska hålla i ett morgonmöte som 

kallas Daily Scrum. Det är det första man gör på morgonen med avsikt för att få en översikt 

av vad som gjorts, vad som behöver göras och svårigheter som uppstått. Detta 

överensstämmer med vad Schwaber & Beedle (2002) skriver i sin litteratur om hur en Scrum 

Master ska arbeta med Daily Scrums.   

 

SM3 var den enda som tog initiativ till att främja en bra gruppdynamik och ett roligt arbete. 

SM3 gjorde detta genom att hen skapade workshops, provade på nya metoddelar inom 

Scrum, testade nya presentationer av feedback och lät sitt team arbeta självständigt på det sätt 

som de själva ville arbeta. Detta är ett arbetssätt som man ska sträva efter enligt både 

Georgsson (2010) och Schwaber & Beedle (2002). SM1 och SM2 jobbar inte för dessa 

ändamål enligt sina utvecklare. SM1 tyckte däremot att hen främjar motivation och 

gruppdynamik genom att sätta ihop team med en förutfattad grundtanke att det skulle fungera 

samt att motivera genom positiv feedback. Relaterat till Method-in-action så kan detta ses 

som en del av både komponenten ”Utvecklingkontext”, ”Utvecklaren” samt de politiska 

rollerna av ”Roles of method”. Detta eftersom att en Scrum Master som arbetar som 

ovannämnda SM3 främjar en god arbetsmiljö där utvecklingskontexten tillåter en anpassning 

av slutmetoden som gynnar utvecklingsprocessen. Anpassningen i sig beror på utvecklarnas 

synpunkter på hur de vill arbeta med en Scrum Master. Detta eftersom att utvecklare har olika 

erfarenhet och alla utvecklingsteam därmed är unika och fungerar olika. Sist men inte minst 

influeras även arbetssättet som SM3 använder av de politiska rollerna genom kunden släppt 

på tyglarna och låtit utvecklingsteamet forma sin egen metod efter den unika kontexten som 

finns i det specifika utvecklingsteamet. 

 

Vi hittade även variationer när det kom till konflikthantering. Utv1 sade: 

 

”vet inte, vi har inte stött på några.” 

 

 angående konflikter inom teamet på sitt företag, så hen hade svårt att uttala sig om det. 

Däremot nämnde SM1 att små konflikter skulle tas hand om av Scrum Mastern även fast det 

inte föll inom rollens ansvar, då rollen inte berör personalansvar enligt respondenten. Större 
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konflikter skulle hanteras av Scrum Masterns chef. Utv2 menade istället att hens nuvarande 

Scrum Master, som inte har blivit intervjuad, inte alls hanterar konflikter.  

  

 ”Vi skulle inte se det som hans ansvar om det skulle vara nått. Det är inte hans 

 ansvar  att lösa konflikter eftersom vi inte se honom som en ledare på det sättet.” 

 

Det var nån annan som ansvarade för det men även här hade det aldrig uppstått konflikter av 

den magnitud att det inte kunde lösas internt av utvecklarna. 

  

SM3 skiljer sig återigen från de andra genom att som nämnt beskriva sig som ett bollplank, 

psykolog, samtalscoach, medlare i konflikter, missionär för metoden och coach för teamet. 

Hen beskriver att i vissa utvecklingsteam är det inga konflikter alls medan andra är väldigt 

konfliktrika och konflikthantering är något som faller inom ramarna för vad en Scrum Master 

gör. Utv2 som tidigare jobbat med SM3 säger att Scrum Mastern tog sig an eventuella 

konflikter som uppstod. Även här ser vi skillnader i ansvarstagande bland de Scrum Masters 

som nämns. Medan SM3 jobbar enligt de principer som rekommenderas av Sutherland et al. 

(2007), nämligen att Scrum Mastern ska stödja samarbetet i teamet för att därigenom 

förhindra produktivitetsbortfall, så jobbar SM1 och SM2 med mindre ansvar när det kommer 

till konflikthantering. Relaterat till Method-in-action så är det komponenten 

”Utvecklingskontexten” som påverkar till vilken grad Scrum Mastern hanterar konflikter på 

de företagen vi undersökt. Exempelvis SM2 hanterade inte konflikter alls enligt vår 

respondent och detta berodde på att det fanns en annan person inom utvecklingskontexten 

som hanterade det. Hanteringen av eventuella konflikter påverkades även av 

gruppsammanhållningen där en väl sammanhållen grupp ofta löste konflikter internt utan 

inblandningen av en extern aktör. Detta påverkade till vilken grad Scrum Mastern arbetade 

med just detta problem inom sina team. 

 

Under tiden utvecklingsarbetet pågår använder sig SM3 och SM2s företag av Burn Down-

Charts för att presentera velociteten. De tillämpar verktyget och använder det om kunden 

kräver det, men de såg det inte som en viktig del av processen då den var tvungen att 

regelbundet uppdateras av utvecklarna hela tiden för att visa korrekt information, vilket inte 

gjordes. SM1:s företag använde sig av Trello, ett grafiskt verktyg, för att presentera sin Burn 
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Down-Chart. Relaterat till Method-in-action så anser vi att detta faller inom ramen för hur de 

politiska rollerna av ”Roles of method” påverkar hur Scrum Mastern med tillhörande team 

arbetar med Burn Down-Charts. Ingen av de respondenter vi intervjuat har ställt sig positivt 

till användandet av verktyget utan har endast tillämpat det om det krävts av kund. 

4.3 Scrum Master och Product Owner 

En av huvuduppgifterna en Scrum Master har är just att hålla en kontinuerlig kontakt med 

produktägaren. De tre företag vi intervjuade, oavsett hur mycket de förändrat metoden eller 

rollen som Scrum Master, jobbade på det viset att Scrum Mastern hade mycket eller lite mer 

ansvar än resterande medlemmar i teamet att upprätthålla denna kontakt. Det görs genom till 

exempel Sprintplaneringsmöten där produktägaren samlas med utvecklare och Scrum Master 

för att diskutera nästkommande Sprint. Alla tre företag arbetade på samma sätt med 

planeringsmöten tillsammans med produktägaren. På dessa möten är det Scrum Mastern som 

leder och håller strukturen (Schwaber & Beedle, 2002), men till vilken grad detta görs skiljer 

mellan de företag vi intervjuade.  

 

Sett till alla intervjuer så hade man samma grundtanke kring hur Scrum Mastern ska jobba 

kring interaktionen med produktägaren. På samtliga företag som vi undersökt ser vi hur 

Scrum Mastern fungerar som ett filter där personen sorterar bort onödig information från 

både utvecklare och produktägare. Hen för endast vidare den nödvändiga informationen till 

den aktör som berörs. Det som skiljer är hur informationen filtreras när det kommer från eller 

till produktägaren. På företag 2 så skiljde det sig eftersom produktägaren enligt Utv2 även 

befann sig på Daily Scrums två gånger i veckan.  

 

 ”Hon är med på våra morgonmöten, våra dailys, två gånger i veckan är hon med på 

 dessa möten. Så hon är ganska bra uppdaterad på vad vi gör, därför tror jag att vi 

 har ganska samma förväntningar på vad som kommer att levereras och hur snabbt 

 det går” 

 

De andra företagen valde istället att ha med produktägaren mer sällan på möten specifikt 

utformade för att upprätthålla kontakten mellan produktägaren och teamet, exempelvis för att 
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planera och synkronisera. Enligt Schwaber & Beedle (2002) får produktägaren vara med på 

mötet men hålla sig i bakgrunden och inte prata.  

 

Det som skiljer avsevärt i intervjuerna är vilken abstraktion som Product Backlog har när 

produktägaren levererar den till vederbörande Scrum Master och utvecklingsteam. SM1 säger 

att de använder sig av acceptanstestare som testar och finjusterar prioriteringarna innan de 

kommer fram till utvecklingsteamet. Dessa acceptanstestare är tillsatta av kunden. På samma 

sätt jobbade SM3 för att synkronisera produktägarens förväntningar på Product Backlog med 

teamets tankar. De valde istället att kalla det ett lager som även här är tillsatt av kunden. Det 

lagret arbetade på samma sätt med att finjustera och förfina prioriteringar och tekniska 

svårigheter så att arbetsbördan för utvecklingsteamet inte bli så stor när de inför en Sprint 

måste estimera alla Backlog-items. Utv2:s utvecklingsteam arbetade inte på samma sätt. Utv2 

förklarade att: 

 

”Vår produktägare lägger till features i TFS:en där hon beskriver på hög nivå vad 

det är vi vill uppnå. Sen är det upp till oss att bryta ner det i bitar där vi går in mer på 

detalj vad vi  vill göra så att vi kan tidsuppskatta och planera in” 

 

TFS:en som Utv2 pratar om här är Team Foundation Server, ett program som är till för att 

underlätta sådana här form av aktiviteter. Mycket ansvar faller här på utvecklarna. SM2:s roll 

är således inte lika ansvarstagande på just den punkten utan ansvaret faller istället ut över 

hela teamet.  

 

Relaterat till Method-in-action så påverkar produktägaren slutmetoden genom exempelvis sin 

tillgänglighet på möten tillsammans med Scrum Mastern och även hur hen förmedlar sina 

krav till utvecklingsteamet. Som exempel ser vi hur SM1 och SM3 arbetar med något som 

kallas acceptanstestare som finjusterar krav innan de går vidare till Scrum Mastern och 

utvecklingsteamet. Då SM2 istället valde att ha en direkt kontakt med kraven från sin 

produktägare fick de därmed själva arbeta med analyseringen av de inkommande kraven. 

Detta påverkade då till vilken grad Scrum Masten tog ansvar för hur kravanalysering. 
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4.4 Scrum Master och Utvecklaren 

När det kommer till konflikthantering säger SM1 att  

 

”Asså, det beror ju alldeles på hur pass djup konflikten är... för egentligen är det inte 

jag som har det personalansvaret så... är det en ganska liksom... mindre konflikter då 

är det klart att jag kan gå in och försöka avstyra det eller att jag kan se till att vi 

reder ut det på något vis att man sätter sig ner och pratar om det. Men är det större 

konflikter, ja då går jag förmodligen och tar det med min chef som har 

personalansvaret för att det ligger inte riktigt på mitt bord så..” 

 

 

Detta går mot det som Sutherland et. al (2007) skriver nämligen att Scrum Mastern har som 

roll att förhindra produktivitetsbortfall genom att snappa upp personliga problem eller 

konflikter. Utv1 har inte upplevt några konflikter mellan medarbetare så hen kan inte 

redogöra för det. SM3:s konflikthantering sker proaktivt genom att försöka skapa en 

grundtrygghet inom teamet. När och om personliga konflikter uppstår så försöker han, precis 

som SM1, prata ut med de involverade och försöka avstyra det. Ingen formell metod används 

utan SM3 kör på eget initiativ. Att SM3 skötte konflikterna stärks av Utv2 som menar att 

  

”Ja absolut för eftersom man då ser honom som en ledare så förväntar man sig 

kanske att han ska kliva in och ta konflikter så.” 

 

Detta skiljde sig från den Scrum Master som Utv2 har idag SM2, som inte sköter 

konflikthanteringen eftersom hen ses mer som en utvecklare.  

 

SM1 skyddar utvecklaren mot störande element genom att sköta all kommunikation mot 

produktägare och sållar bort information som inte behöver nå utvecklaren. Det stämmer med 

hur Schwaber & Beedle (2002) beskriver Scrum Mastern som den person som ska vara ett 

gränssnitt mot omvärlden. Utv1 anser att  

 

 ”Ja asså vi jobbar ju i en sådan miljö så att vi har ju egentligen lugn och ro ändå, vi 

 sitter in-house här och jobbar... så... det är ju inte så... det vet jag inte hur det är för 
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 andra, men det kanske är så lite mer störande om man skulle sitta hos kunden... om 

 ni tänker på den typen av störelseelement, att någon kommer in och "Vad håller ni på 

 med nu?" liksom... så det har jag inte upplevt, så jag kan inte riktigt svara på den 

 frågan  för vi har inte riktigt den miljön här...” 

 

 

Vid tidigare projekt har detta dock hänt och Utv1 menar att utvecklarna blev störda när 

kunden obokat kom in med frågor under utvecklingens gång. SM3 håller med om att skydda 

sitt team är mycket lättare när man sitter in-house. Eftersom SM3 jobbar hos kund på ett stort 

företag så är den uppgiften mycket svårare. Organisationen har tidigare haft arbetssätt och de 

kan leda till förvirring kring vem som ska svara på vad. Det SM3 gör är att ta ett steg i taget 

för att bygga upp processer runt teamen samt att skapa en förståelse i hela organisationen där 

man förklarar hur man arbetar, vilka som är upptagna, tacka nej till moment som avbryter 

arbetet och vilken väg man ska gå för att få förmedla sin information. Det är samtidigt 

ständig avvägning kring hur hög servicenivå man ska hålla och hur mycket man vill störa sitt 

team. Utv2 menar att SM2 har till viss del en skyddande roll. Hen går på många möten som 

är återkommande varje vecka till exempel avstämningar med kund. Utv2 tycker att det är 

skönt att ha någon person som ansvarar för detta så man kan lägga fokus på att jobba som 

utvecklare. SM2 håller även lite mer koll på backloggen. Med andra ord skyddar SM2 teamet 

genom att hantera inkommande och utgående information så att utvecklarna slipper detta. 

 

Ytterligare uppgifter som SM3 beskriver att hen själv har är att agera som lärare inom Scrum, 

agilt och se till att få upp rutiner och tankesätt till en basnivå inom företaget. Tillsammans 

med Utv2 så kunde SM3 agera mer som en coach än hos det företag där hen befinner sig på 

för nuvarande. Detta överensstämmer med det som Georgsson (2010) beskriver nämligen att 

Scrum Master rollen ska användas som en form av coach i det utvecklingsteam personen har 

för avsikt att leda och se till att gruppmedlemmarna fungerar bra ihop. Utv2 styrker detta då 

hen såg SM3 just som en coach. SM3 försöker även få utvecklarna att prata med varandra 

och främja ett samarbete för att hålla en hög moral och pålitlighet inom teamet. SM3 

synkroniserar med utvecklarna om hur arbetet går i veckovisa möten och håller i workshops 

för att främja förbättrad grupparbete samt små teamövningar som har avsikt att föra 
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utvecklingsteamet samman och förbättra gruppdynamiken. Utv2 säger följande om hur SM3 

har påverkat gruppdynamiken: 

 

“Det blir mer som en ledarroll. Man lyssnar på honom och man förväntar sig också 

att hen ska ta mer ansvar i vissa bitar.”    

 

Utv2 menar att SM2 inte påverkar gruppdynamiken så mycket på den nuvarande 

arbetsplatsen. Detta eftersom SM2 är väldigt utvecklingsnära och jobbar med utveckling 

samtidigt som hen har rollen som Scrum Master.  

 

Feedback kommer, enligt SM3, ofiltrerat från produktägaren via mail, feedback till 

utvecklarna ges även på morgonmöten och via demo. Med Utv2:s team så satt SM3 en och en 

med team-medlemmarna och gav feedback var tredje vecka. Utv2 säger att hen inte förväntar 

sig att sin nuvarande Scrum Master SM2 ska göra projekt motiverande och roliga. SM2 ses 

mer som en utvecklare än en Scrum Master. Utv2 säger följande om SM2:  

 

“Så som vi har det nu så tror jag att vi inte har en så jätte scrummig Scrum Master, 

utan hen gör nog bara det som hen måste göra. Hen vill väl egentligen 

programmera.” 

 

Detta går mot det som Kniberg (2015) menar nämligen att det är Scrum Masterns roll att se 

till så att teamet är motiverade och har roligt när de jobbar i ett projekt.  SM1 anser att 

motiverande och roliga projekt skapas genom ge feedback. Har man gjort någonting bra är 

det viktigt att berätta detta för personen. Dels för att visa att jobbet personen gör är positivt 

men också för att visa personen att vi strävar efter ett mål och att det går åt rätt håll. Utv1 

tycker inte att SM1 behöver göra så mycket för att hålla projektet motiverande och roligt. 

Projektet i sig har varit motiverande och roligt. Kunderna och stämningen har varit bra. SM1 

har ändå haft en positiv attityd och delaktig och engagerad i projektet. Utv1 får feedback från 

kundmöten och även kontinuerlig feedback och handledning från SM1. När det kommer till 

gruppdynamik så säger SM1 att Scrum Mastern har ansvar för att gruppdynamiken fungerar 

inom projekt. Man har en förutfattad mening kring hur teamet ska fungera tillsammans, men 

det står aldrig ristat i sten vilka utvecklare som ska ingå i ett utvecklingsteam. Dock har 
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aldrig behovet av att göra någon förändring i teamen uppstått. Utv1 säger att SM1 håller uppe 

bra gruppdynamik genom att leda, stötta och ge positiv feedback till utvecklarna.  

 

Relaterat till Method-in-action så har även utvecklaren en påverkan på hur rollen som Scrum 

Master har utspelat sig på de olika arbetsplatserna vi undersökt. De passar då nästan självklart 

in under ramverkets komponent ”Utvecklaren”. Beroende på dynamiken och den familjära 

andan inom gruppen så påverkar detta till vilken grad Scrum Mastern måste hantera 

konflikter som uppstår. Detta skiljde sig mellan respondenterna och den som tydligt stack ut 

och hanterade konflikthantering på en daglig basis var SM3 vilken jobbade på det företaget 

som delvis hade en avsaknad av just gruppdynamik och familjär andra inom sin 

utvecklingsgrupp. Dessutom påverkades rollen som Scrum Master av hur pass rutinerat 

Scrumteamet var. Även i detta fall var det SM3 som fick jobba i en roll som agerade betydligt 

mer som en coach än i SM2 och SM1’s fall. Detta beroende på att SM3’s Scrumteam inte alls 

var lika erfarna med arbetssättet och behövde en ledare till större grad än de andra. Något 

som kan anses vara negativt med exempelvis Företag 2 var att de var så pass självgående som 

utvecklare att deras Scrum Master fick en näst intill betydelselös roll, där rollens ansvar 

istället fördelades ut på hela gruppen. Delar av rollen som att främja effektivitet genom nya 

roliga tillvägagångssätt att arbeta med Scrum eller att skapa roliga projekt som stimulerar 

utvecklarna och främjar projektutvecklingen ignorerades då förväntningarna på Scrum 

Mastern inte alls var lika höga från utvecklarna. Detta eftersom att de kände att utvecklingen 

gick framåt med eller utan en Scrum Master just eftersom erfarenheten av Scrum var hög 

inom teamet. 

4.5 Scrum Master och Sprint 

De tre företagen jobbar med en Sprint Backlog där de har allt arbete som ska göras i en tre-

veckors Sprint. För att planera en Sprint använde sig företagen av ett Sprintplaneringsmöte 

där utvecklare, Scrum Master och produktägare sitter tillsammans och granskar samt planerar 

vad som ska göras i nästa tre-veckors Sprint. Vilket överensstämmer med hur Schwaber & 

Beedle (2002) skriver om hur ett Sprintplaneringsmöte ska gå till. 

 

Scrum Mastern på de tre företagen skyddar mot störande element under Sprinten såsom hen 

ska göra enligt (ibid), även fast utvecklare och Scrum Mastern på Företag 1 och 2 inte anser 
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att det finns några störande element då de sitter in-house och inte ute hos kund såsom SM3 

gör. SM1 säger följande om störande element under en sprint: 

 

”Uhm ja, det som vi har... i alla fall såsom när jag har varit med så är ju upplägget 

att kommunikationen sker genom mig. Aldrig förekommit någon direkt kontakt mot 

utv1 på det sättet” 

 

SM3 nämner dock att i situationer där det är många projekt med flera team och kunder är det 

svårt att bibehålla hens roll som beskyddare mot störande element. SM3 fortsätter med att 

förklara svårigheter med att skydda teamet då företaget hen jobbar på bara har jobbat 2 år 

med Scrum och säger följande: 

 

“När man sitter i en befintlig organisation och organisationen har förutfattade 

meningar om att man kan gå till personer med frågor. Då är det en ganska lång väg 

att gå men man får ta ett steg i taget. Kanske bygga upp processer runt teamet eller 

försöka skydda folk genom att antingen säga att de inte får eller inte har tid eller 

försöka bygga upp den kunskapen hos fler personer.”  

 

På två av företagen så höll sig utvecklarna själva underrättade på hur teamet låg till mot 

Sprintmålet genom att använda de grafiska program som fanns tillgängliga på just deras 

företag. SM3 använde sig av en Burn Down-Chart för att visa utvecklingsteamet hur de låg 

till gentemot Sprintmålet, dock så poängterar hen att utvecklarna var dåliga på att ändra sina 

User Stories till färdiga vilket resulterade i att SM3 fick göra det på morgonmötena, vilket 

inte överensstämmer med hur Schwaber & Beedle (2002) menar att man ska göra, detta 

medförde i sin tur att Burn Down-Charten inte alltid var i fas. 

 

SM1 jobbade så att nya krav från backloggen lades till under pågående Sprint, om det fanns 

tid över. Detta var inte något som SM2 eller SM3 gjorde. SM1 avviker här från hur det ska gå 

till i teorin som säger att under en sprint så får inte nya krav tillkomma (Schwaber & Beedle, 

2002). SM1 och SM3 håller i en gemensam samling efter varje Sprint, där de går igenom vad 

de gjort, vad de kunde ha gjort och vad de tyckte hade gått bra, vilket Scrum Mastern ska 

göra (ibid). SM2 anordnade inte något möte efter varje Sprint, utan gick direkt till 
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Sprintplaneringsmöte vilket skiljer sig från hur det beskrivs av Schwaber & Beedle (2002), 

där man efter varje Sprint ska ha ett Sprint Review möte där alla involverade ska inför nästa 

Sprint diskutera om hur arbetet har gått, vad som behöver förändras och om eventuella 

problem har uppstått. 

 

Relaterat till Method-in-action så hamnar Sprintar under ramverkets ”Formalised method”. 

Alla Scrum Masters jobbar med Sprintar på ett likvärdigt. De anpassningar som hittades var 

hur Scrum Master arbetade med att underrätta teamen hur man låg till i arbetet under 

Sprintens gång. Anpassningar hittades även på hur SM1 valde att hantera dåligt 

tidsestimerade sprintar och även på hur SM2 valde att ignorera motivet till att hålla i Sprint 

reviews för istället gå rakt till nästa sprintplanering. 

4.6 Scrum Master och Daily Scrums 

Daily Scrums hålls varje dag av Scrum Mastern och är en grundsten i processen enligt alla 

respondenterna vilket överensstämmer med Schwaber & Beedle (2002). Det är något som 

alla företag ser som en kritisk del av hela systemutvecklingsprocessen med Scrum. SM1 

säger följande om Daily Scrums på företaget: 

 

“Daily Scrums tummar vi inte på, vi kör de tillsammans med produktägaren från 

kundsidan” 

 

På dessa möten är det Scrum Mastern som har en ledarroll och upprätthåller struktur och 

fokus på alla tre företag. Scrum Mastern ska anordna mötena och upprätthålla struktur (ibid.). 

Eftersom Daily Scrum har ett väldigt precist syfte och ska hållas kort så menar 

respondenterna, på de tre företagen, att det är väldigt viktigt att detta efterföljs.  

 

Som nämnt ovan i 4.5 så berättade SM3 hur det ibland föll över på hens ansvar att under 

Daily Scrums uppdatera Sprint Backlog genom att klarrapportera Backlog-items som redan 

tidigare arbetats klart med av utvecklare. Detta är inte Scrum Masterns egentliga uppgift 

(Schwaber & Beedle, 2002) och det är inte något som varken SM1 eller SM2 gör. Däremot så 

nämner SM3 att rapporteringen är något som hen helst skulle vilja att utvecklarna själva tog 
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ansvar för. I slutändan är det ändå Scrum Masterns uppgift att se till att utvecklarna jobbar 

enligt Scrums metodik (ibid).  

 

Något som också varierade var att SM2 hade med sig produktägaren på dessa möten två 

dagar i veckan medan SM1 hade med produktägaren på alla dessa möten. SM3 däremot valde 

att isolera utvecklingsteamet och Scrum Mastern så som Schwaber & Beedle (2002) 

beskriver att man ska göra. 

 

Utv1 nämner även en situation där deras Daily Scrums har tappat sitt syfte och inte fyllt sin 

funktion. Hur flera projekt diskuterats och för många aktörer eller personer varit inblandade 

på ett och samma möte.   

 

“Andra projekts Daily Scrum har varit röriga, där många personer har varit 

inblandade från olika projekt. Detta ledde till dålig struktur på mötet och därmed 

tappat fokus”  

 

Utv1 säger även att rätt saker måste diskuteras på rätt sätt, annars blir det så som vi nämnt 

ovan. 

 

Relaterat till Method-in-action kan vi placera detta i komponenten ”Formalised method” 

eftersom att även Daily Scrums är en grund i systemutvecklingsmetoden Scrum och påverkar 

Scrum Masterns arbete. En skillnad vi hittade under intervjuerna var hur SM3 utökade sitt 

ansvar genom att på dessa möten uppdatera sin Backlogg. Anpassningen av rollansvaret på 

dessa möten var egentligen inget SM3 gjorde frivilligt, men något hen var tvungen att göra på 

grund av att utvecklarna delvis ignorerade den uppgiften i sitt arbete. När det kom till att 

inkludera produktägaren så valde SM3 at isolera dessa möten till endast Scrumteamet. SM2 

hade med produktägaren två gånger i veckan på sin Daily Scrums och SM1 hade med 

produktägaren på allihop. Den stora skillnaden under analysen av hur de Scrum Masters vi 

intervjuat har lett sina Daily Scrums. Utv1 nämner hur företaget han arbetar på tillsammans 

med SM1 har valt att blanda in flera olika projekt på ett och samma Daily Scrum-möte, något 

som resulterat i att möten blivit röriga och helt tappat sitt syfte enligt Scrums metodik. 

Ansvaret att upprätthålla struktur och att följa de riktlinjer som Scrum och Daily Scrums 
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avser är Scrum Mastern uppgift och att inte göra detta måste anses som en anpassning av 

metodrollen. 

4.7 Syntes 

I detta avsnitt presenteras kortfattat respondenternas egna tankar och reflektioner kring rollen 

som Scrum Master samt deras uppfattning av intervjun. Materialet presenteras för att ge en 

djupare förståelse för respondenterna.  

 

SM1 

Upplever Scrum Master rollen som positiv, för att den tillhandahåller struktur i teamen samt 

att den är rolig att utföra. SM1 menar att rollen är väldigt anpassningsbar till kontext och att 

rollen är både utvecklings- och projektledarnära. 

 

SM1 ansåg att vissa frågor under intervjun var kluriga att svara på men tyckte även att det var 

givande då SM1 tidigare inte reflekterat över rollens alla aspekter. 

 

Utv1 

Ser inga nackdelar i rollen som Scrum Master. Utv1 ansåg själv att vissa frågor under 

intervjun var svåra att svara på eftersom hen var ny och inte deltagit i så många projekt. Utv1 

har därför svårt att ge en helhetsbild av rollen och är självkritisk till sin beskrivning. Utv1 

menar att detta kan leda till att hen fokus på vissa aspekter kan leda till att andra missas. 

Sammantaget upplever Utv1 att rollen som Scrum Master är positiv för teamet och 

arbetsprestationen samt är nödvändig för att skapa och bibehålla strukturen i arbetet. 

 

SM3 

SM3 tycker att rollen som Scrum Master är stor och väldigt svår. SM3 har till skillnad från 

SM1 reflekterat mer över rollens olika aspekter. Hen tycker att  

 

”Ibland så är man liksom bara bollplank åt en utvecklare eller testare. Ibland är man 

psykolog, ibland är man samtals coach eller man ska medla i konflikter eller man ska 

vara missionär liksom för metoden och prata med folk som inte alls känner till den, 

man ska vara lärare och sen vara coach i teamet. Så det finns väldigt många, det är 
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ett väldigt brett spektrum. Det krävs nog ganska mycket… jaa självinsikt om sig själv 

och hur man fungerar och sen så får man bygga liksom på att förstå liksom hur 

människor fungerar för tekniken i ett team är ju ganska enkel men själva samarbetet 

och amen den mänskliga liksom systemfloran känns mycket svårare.”  

 

Vidare så säger SM3 att: 

”Och sen svårigheten är ju att, att få med sig teamet för jag tror att förut  har man 

jobbat plandrivet och command and controll drivet då är det ganska enkelt för varje 

person att veta vad den ska göra. Släpper du upp liksom på dammluckorna och så lite 

att folk får göra som dom vill i teamen då krävs att man lär folk att ta eget ansvar och 

då ska man lära folk att ta eget ansvar på ett öppet sätt och inte ja… inte tvinga folk 

att ta eget ansvar… jag vet inte… det blir ju en liten paradox. För folk som har varit 

hårt styrda och sen så får man göra lite som man vill och ska ändå så ta ansvaret.” 

 

Utv2 

Tyckte att med SM3 så jobbade de mer agilt än med SM2. Utv2 tycker att det är skiljer sig 

väldigt beroende på vem som är Scrum Master och vad hen gör. Eftersom hen tycker att: 

 

 ”Det är svårt det här och det är just det att man gör så himla olika och det är himla 

 olika beroende på vem det är som är Scrum Master och hur man gör. Eftersom det 

 är fritt och man kan göra på rätt så många olika sätt så är det svårt” 

 

Frågan är om det är så fritt som Utv2 uttrycker det. Om man ska följa Scrum och rollen som 

Scrum Master såsom den är beskriven i teorin så får man ganska klara riktlinjer för hur man 

ska göra och då kanske det inte blir så svårt. 

 

Om Utv2 skulle få ändra på något så skulle det vara att: 

 

”Ja jag skulle vilja jobba mindre Scrum. Inte för att Scrum är dåligt så men nu är vi 

ganska styrda vad vi måste göra och vilka aktiviteter vi måste utföra, tidsuppskatta på 

ett visst sätt och... så där är vi inte så fria att göra på egna sätt så. Jag tycker det blir 

lite att tala mot sig självt. Man säger att man ska jobba agilt men att man ska hålla 
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sig inom vissa ramar. Jag tänker om man vill jobba agilt så ska man få göra hur man 

vill. Man ska kunna titta på flera olika metoder och lättare förändra sitt arbetssätt 

och prova på kanske någon grej ett tag och funkar inte det så testar man nästa grej. 

Det här med ständig förbättring liksom, det känns som att vi är lite låsta i det som det 

är nu. Men det beror ju helt på vår kund och dom är jättestora och de vill att alla 

systemutvecklingsteam ska jobba ungefär likadant. De har ju jag vet inte hur många 

utvecklingsteam, men det är jättemånga, så att jag förstår att det är så, men det skulle 

jag vilja ändra på.” 
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5. Diskussion 

 

I detta kapitel förs en diskussion i avsikt att vrida och vända på det resultat som studien 

kommit fram till. Vi ställer de olika respondenterna mot varandra för att diskutera skillnader 

i rollen som Scrum Master. 

 

 

Den här uppsatsen påbörjades med en förutfattad tanke kring hur metoder alltid anpassas för 

att passa in i den kontext som finns på företag enligt Fitzgerald et al., (2002). Vi ville 

undersöka till vilken grad rollen som Scrum Master var anpassningsbar, vilka konsekvenser 

det hade för utvecklingsprocessen och anledningen till förändringarna man gjort i 

grundprinciperna kring hur man arbetar som en Scrum Master. Vi känner att intervjuerna har 

besvarat den frågeställning som vi under uppsatsen haft och kommer här att diskutera 

resultatet av det utifrån vårt perspektiv och erfarenhet.  

 

Under intervjuerna tydliggjordes väldigt fort att anpassningar har gjorts av rollen som Scrum 

Master på samtliga företag. Det som skiljer var till vilken grad man valt att göra 

anpassningarna och i vilka ansvarskategorier inom rollen som detta sker. För att förklara hur 

en roll formas för ett företag så kan man använda sig av ramverket Method-in-action. 

Ramverket beskriver hur olika delar formar den slutgiltiga metoden men kan även användas 

för att förklara hur en metodkomponent som Scrum Master anpassats.  

 

Utvecklingskontexten på de företag som undersöktes såg väldigt olika ut. Företag 1 och 

Företag 2 är relativt små i relation till Företag 3 och medför därför skillnader i hur man 

arbetar inom projekt. Storleken på företaget speglar ofta hur många projekt man har aktiva 

samtidigt och också hur många projekt som Scrum Mastern är involverad på en och samma 

gång. SM3 förklarade hur hen var tvungen att hantera flera olika produktägare och 

utvecklingsteam på ett och samma möte vilket bidrog till dålig struktur och nedsatt fokus. 

 

Utvecklarna formar även de metoden som kommer att användas. Hur mycket fokus Scrum 

Mastern är tvungen att lägga på att coacha sitt team varierade avsevärt mellan Scrum-team 

och företag. Utvecklare som har arbetat med agil utveckling under en längre tid och kände sig 

varma i kläderna använde sig av en Scrum Master som inte behövde upprätthålla strukturen 
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till samma grad som ett team där man inte var lika erfarna med arbetssättet. Detta bidrog till 

att rollen kom längre ifrån det administrativa arbetet och närmare utvecklarrollen eftersom 

teamet då var mer självgående och inte behövde en ledarroll på samma sätt. Detta går hand i 

hand med det som Kniberg (2015) menar att man vill coacha sitt team till den grad att de blir 

helt självgående. Motsatsen till detta blir då de företag som inte har samma breda kunskap 

inom området. Då har Scrum Mastern istället fått arbeta administrativt väldigt likt en 

projektledare och utöver det varit tvungen att coacha teamet för att få det att fungera. Därmed 

hamnar rollen längre ifrån rollen som utvecklare. 

 

Vi upptäckte även att rationella roller (Roles-of-method) påverkar slutmetoden. Detta 

eftersom kunden dels ville jobba med agil utveckling och metoder vilket rättfärdigar 

användandet av en metod som Scrum med Scrum Master, men också för att upprätthålla ett 

konsekvent arbetssätt när många projekt drivs inom samma företag.  

 

Det var svårare att identifiera politiska roller, som nämnts i teoriavsnittet, vilka influerar 

slutmetoden. Men vi kan se ett scenario där företag utbildar och certifierar Scrum Masters för 

att det ska se bra ut mot kunden. Detta kan då betyda att ett certifikat blir betydelselöst till 

stor del. En persons erfarenhet och kunskap väger tyngre än ett certifikat på pappret och 

kommer troligtvis att göra det om Scrum Master certifikatet fortsätter att övergå till det som 

Bochis (2014) kallar för “modefluga”. Men vi ser i vårt resultat ett scenario som går emot 

Bochis undersökning. Om de intervjuade Scrum Masters certifierat sig så hade de även 

tvingats att veta om rollens alla aspekter. SM1 tyckte att vissa frågor var kluriga och 

upplevde att hen inte hade reflekterat över rollens alla aspekter innan intervjun, ett certifikat 

kunde i detta fall fått en positiv inverkan i och med att Scrum Mastern har då mer insikt i 

rollens innebörd och kunna följa rollen mer strikt därefter. 

 

Allt som allt ser vi här med hjälp av ramverket hur dess delar påverkar slutmetoden och kan 

utifrån det förklara varför Scrum och rollen som Scrum Master anpassats på de företag vi 

undersökt.  

 

Den första skillnaden vi hittade var som sagt hur man valde att prioritera och estimera 

projektets Backlog. I vissa fall skickas den direkt från produktägare till Scrum-team som då 
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påbörjat arbetet med att estimera beståndsdelarna i backloggen. Det andra sättet var att låta 

ett mellanlager finjustera backloggen innan den gick vidare till Scrum-teamet från 

produktägaren. Detta verkade vara en väldigt vanlig metod att använda sig av vid större 

projekt och vi kan bara se fördelar med det då det underlättar Scrum-teamets uppgift att få en 

förståelse för vad kunden vill ha och accelererar startskedet av utvecklingen. Även fast vi 

anser detta som ett positivt arbetssätt så finns det självklart en risk att finjusteringarna inte 

underlättar för Scrum-teamet. Men på den punkten antar vi att de personer som gjort en 

karriär på att arbeta som kravanalytiker faktiskt vet hur man analyserar krav. 

 

Under intervjuerna nämndes att en svårighet med att vara Scrum Master är att planera arbetet 

inför Sprintar. Vi upptäckte på Företag1 hur man frångick arbetssättet kring Sprintplanering 

genom att de lade till uppgifter allt eftersom Sprinten arbetades med. Detta var utifall att 

Scrum Master och team planerat felaktigt och blivit klara i förväg med sin Sprint. Detta säger 

mot hur Schwaber & Beedle (2002) beskriver att man ska arbeta med Sprintar och vi hittade 

inga likheter i arbetssättet på de andra företagen vi intervjuade. Men det kan även ha berott på 

att Scrum Mastern som nämnde detta inte har lika mycket erfarenhet som den andra Scrum 

Mastern vi intervjuat. Schwaber & Beedle (2002) säger att oerfarna Scrum Masters tar på sig 

för lite uppgifter då de är rädda för att ta på sig för mycket arbete åt sitt team. 

 

Även när det kom till att uppdatera Sprintar fanns det vissa skillnader. Vi hittade situationer 

där Scrum Mastern tar på sig ansvaret för att göra denna arbetsuppgift vilket egentligen ska 

falla på utvecklarnas axlar enligt metodboken. Detta fick då göras på Daily Scrums och 

medförde att man frångick metodens principer av dessa möten. Denna brytning mot metodens 

principer kan ha medfört konsekvenser vilket skulle kunna vara att Daily Scrums tappade sitt 

syfte genom otydlighet, felaktigt fokus och skulle enkelt kunna motverkas genom att Scrum 

Mastern såg till att utvecklare uppdaterar Sprinten med vad de gjort efter sin arbetsdag. Att 

utvecklarna drar sitt strå till stacken genom att själva uppdatera vad man har gjort under 

dagen påverkar samtidigt Burn Down-Charten på så vis att den blir korrekt och fyller sitt 

syfte. Att detta har hänt kan ha berott på som vi nämnt tidigare att Scrum Mastern inte 

certifierat sig, om SM3 hade tagit detta certifikat så hade hen kanske insett att det är Scrum 

Masterns jobb att se till att teamet jobbar enligt Scrum och allt vad det innebär. Detta kunde 

då ha resulterat i att SM3 agerat mer strikt och sett till att teamet jobbat enligt Scrums läror. 
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Angående Burn Down-Charts så var det väldigt otydligt hur företagen valde att använda 

dessa. Medan en kunskap om och en förståelse för verktyget finns på samtliga företag vi 

valde att intervjua så var det inget av dem som tillämpade verktyget till fullo. Med det menar 

vi att verktyget i många fall fanns med i utvecklingsprocessen men endast på kundens 

begäran, och Scrum-teamen som var tvungna att använda sig av Burn Down-Charten 

uppdaterade den ibland men utan att lägga energi på att analysera resultatet av den. På 

samtliga företag fick vi känslan av att Burn Down-Charts ogillades av den anledningen att 

den inte främjade en agil utveckling utan stressade och påkallade massa tvång på teamet. Vi 

kan dock se en anledning att använda Burn Down-Charts i större projekt för att som Scrum 

Master kunna bibehålla översikten över Sprintarna, något som det största företaget som vi 

intervjuade gjorde, även fast det där fanns en negativ underton till användandet. 

 

Vi har nu diskuterat Scrum Master och Scrum utifrån ramverket Method-in-action och även 

diskuterat hur man anpassat rollen utifrån de olika metodkomponenterna som Scrum Mastern 

är delaktig i. Nu tänkte vi ta upp lite egna tankar kring varför utvecklingsarbetet ser ut som 

det gör i de olika kontexterna som finns hos företagen vi undersökt. 

 

Det fanns som tidigare nämnt skillnader på alla tre företag när det kom till utvecklingsarbetet 

i den kontext projektet befann sig inom. Beroende på om teamet arbetade hos kunden eller in-

house var en faktor som visade sig särskilja hur man arbetade. Eftersom teamen som arbetade 

in-house ofta hade större erfarenhet av varandra och sin Scrum Master fanns det en “familjär” 

anda som genomsyrade teamet. Detta bidrog till att delar av ansvaret hos Scrum Mastern 

egentligen har naturligt verkar mynna ut i teamet som sköter det tillsammans med Scrum 

Master. Motsatsen hittade vi på företag 3 där arbetssättet visade sig vara helt annorlunda och 

metoden hade svårt att adaptera sig till synsättet som redan fanns kring systemutveckling. Där 

Scrum Master fick kämpa, leda och administrera för att få sitt team att fungera någorlunda. 

Detta gjorde rollen som Scrum Master väldigt komplex och dynamiken i teamet blev helt 

annan än familjär, något som motarbetar metoden Scrum. Vi ser här en självklar koppling 

mellan gruppdynamik och ett fungerande utvecklingsprojekt med metoden Scrum. Scrum 

Mastern, och möjligtvis vilken annan ledarroll som helst, fungerar bäst när teamet litar och 

respekterar personen. Det gäller självklart och båda hållen.  
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I jämförelse till de andra företagen som arbetade in-house och hade en helt annan laganda så 

anser vi att Företag 3 arbetade väldigt ineffektivt med metoden och la mycket fokus och 

energi på att få det att fungera, energi som kunde ha lagts på utvecklingen istället.  

 

Företag 1 och Företag 2 kändes väldigt autonoma och fungerande istället. Men i och med 

detta suddades Scrum Masterns ansvarsområde ut till viss del och blev luddigt i jämförelse 

med de tydliga arbetssätt som stadgas upp i teorin. Detta ser vi inte som en nackdel då 

litteraturen säger att Scrum Mastern ska sträva efter att göra sig själv redundant till stor grad. 

Något som hen verkligen var på till exempel Företag 2 där hen i princip arbetade som en 

utvecklare. Detta blev väldigt tydligt efter våra intervjuer. Företag 1 var svårt att använda sig 

av i jämförelsen då de bara ingick två personer i det utvecklingsteam som den intervjuade 

Scrum Mastern ledde. Men även här så förstod vi att utvecklingen var autonom och mindre 

krystad och Scrum Masterns roll uppfattades och beskrivs under intervjuerna som 

utvecklingsnära, men inte till samma grad som på Företag 2. 

 

När vi jämförde utvecklarnas syn på hur deras Scrum Master arbetade med hur vederbörande 

Scrum Master beskrev sig själv så hittade vi inga större skillnader. Man hade ungefär samma 

syn men vi kan också tillägga att vissa utvecklare inte hade så stor koll på alla 

ansvarsområden som deras Scrum Master hade, vilket bidrog till svårigheter vid jämförelsen. 

Men det känns ändå som en relevant jämförelse att göra och det breddar vår studie med 

intressant fakta kring Scrum Masterns roll i praktiken, samt ger tyngd och reliabilitet till vår 

forskningsfråga. 
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6. Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel redogörs på ett kortfattat sätt studiens slutsats. Avslutningsvis ges 

förslag till vidare forskning inom området.  

 

 

Den forskningsfråga som vi under denna studie ämnat svara på är:  

● Hur realiseras rollen som Scrum Master i praktiken i förhållande till hur den beskrivs i 

teorin? 

Det vi har kommit fram till är att på alla företag vi undersökt har systemutvecklingsmetoden 

anpassats till någon grad. I vissa fall har man frångått principerna helt och därmed har Scrum 

Masterns arbete att driva ett projekt enligt de riktlinjer som Scrum tillhandahåller mer eller 

mindre misslyckats. Bortsett från det så har anpassningar inte bestämt medfört att projekten 

blivit påverkade negativt eftersom de i många fall motiveras av olika anledningar. Men i 

vissa fall var det tydligt att konsekvenser har uppstått av metodavvikandet, exempelvis 

ostrukturerade Daily Scrums eller undermålig Sprintplanering vilket resulterade i att Scrum 

Mastern lägger till krav under tiden en Sprint pågår. Något som anses vara helt oacceptabelt 

enligt Scrums principer. 

 

Genom Method-in-action ramverket kan vi se hur metodkomponenten Scrum Master formas 

av utvecklingskontexten, utvecklarna, den formaliserade metoden och Roles-of-method. Hur 

utvecklingskontexten och utvecklarna påverkar hur man kom att arbeta med sin Scrum 

Master samtidigt som de formaliserade metoderna rättfärdigas av Roles-of-method och 

Scrum Masterns arbetssätt influeras av de politiska rollerna. Stora skillnader hittas bland 

företagen i hur man tillämpar rollen som Scrum Master och många faktorer spelar in för att 

kunna förklara varför man väljer att frångå metodprinciperna som de beskrivs i teorin. 

Storleken på företag, omfattning på projekt och antalet parallella systemutvecklingsgrupper 

har tydligt format hur man valt att arbeta inom en verksamhet. Utvecklarna har den största 

rollen där deras autonomitet, ansvarstagande och inställning till Scrum med ett agilt arbetssätt 

också formar hur rollen som Scrum Master kommer utspela sig. Det vill säga om den 

kommer landa närma utvecklingsarbetet eller om Scrum Mastern får fatta en med 

administrativ roll. Även Scrum Mastern själv visade sig påverka arbetsprocessen. Huruvida 

personen själv valt att ta på sig det ansvar som rollen medför eller om kunden påtvingat 
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metoden och rollen med specifika metodkomponenter påverkade hur väl man valde att följa 

dessa. En slutsats som vi gjort sett till alla intervjuer är att de människorna som var 

involverade hade olika relationer. På de företag som inte jobbade in-house fanns inte den 

familjära andan och drivet att hjälpa varandra vilket ledde till en okreativ och kallare miljö att 

arbeta i. Detta var nått som fick läsas mellan raderna under intervjuerna men samtidigt något 

som vi alla kände. Sett till de utvecklingsgrupper som jobbade in-house så var det en mycket 

varmare miljö där alla kändes som vänner. Det bidrog till en arbetsprocess där man fick 

känslan av att de jobbade mot ett mål tillsammans, Scrum Mastern och utvecklarna som ett 

team, snarare än att utvecklarna blev administrativt styrda av sin Scrum Master “chef”.  

 

Därmed har vi svarat på hur rollen som Scrum Master anpassas och tillämpas ute hos företag 

som för nuvarande använder sig av Scrum och Scrum Master för att driva 

systemutvecklingsarbete inom sin verksamhet. Vi har även gett svar på varför eventuella 

anpassningar gjorts samt hittat konsekvenser av dessa anpassningar med syftet att förtydliga 

varför man använder sig av en Scrum Master, dessutom vilka konsekvenser metodavvikande 

har på rollutförandet och systemutvecklingsprocessen i sin helhet. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

För att få ett mer statistiskt generaliserbart resultat hade det varit intressant att genomföra 

studien med ett större urval. I ett sådant scenario hade det varit möjligt att jämföra eventuella 

skillnader i Scrum Master rollen hos exempelvis män respektive kvinnor samt hur faktorer 

såsom ålder och arbetslivserfarenhet spelar in. Det hade även varit intressant att jämföra 

Scrum Masters, utvecklares och projektledares synsätt på ett djupare plan.  

 

Utöver de intervjuer som vi genomfört så skulle en observationsstudie kunna genomföras för 

att ge en djupare förståelse och ge ökad validitet genom att direkt kunna observera hur Scrum 

Masters jobbar och inte bara få det återberättat.  

 

Utifrån det vi har kommit fram till i den här studien så hade det varit intressant att även 

intervjua personer som har Scrum Master certifiering för att kunna jämföra dem med 

personer som inte har det. Det hade kunnat ge en djupare förståelse för huruvida certifikatet 

påverkar hur rollen som Scrum Master utövas. 
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor 
Är det okej om vi spelar in?  

Berätta att personen kommer vara anonym.  

 

Bakgrund 

Namn, ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet inom ämnet? 

 

1. Vad har du för utbildning när det kommer till Scrum? 

(Scrum Master certifikat, utbildningar m.m.) 

 

2. Hur kommer det sig att du är Scrum Master? 

Hur kommer det sig att just den här personen är Scrum Master? 

(Eget initiativ, tilldelat av chef) 

 

Arbetsätt 

3. Berätta om hur ni jobbar i utvecklingsteamen. 

(Metoder m.m Fråga massvis om varför de gör som de gör, hur många är ni i teamet?) 

- Håller SM teamet “skyddade” mot störande element under Sprinten? 

- Har SM hjälpt produktägaren med att prioritera Backloggen? 

- Förklarar SM de tekniska aspekterna till produktägaren? 

 

4. Hur påverkar Scrum Mastern gruppdynamiken?   

 

5. Skulle du vilja ändra på något när det kommer till hur ni jobbar? Vad och varför? 

(Och om du har jobbat med det tidigare, har det ändrats sedan du började? vad och varför?) 

 

Rollen som Scrum Master 

6. Förklara Scrum Masterns roll i ditt team. Vad gör hen? 

(Scrum Master, Projekt Leader, skillnader från grundprinciper) 

 

Hur gör ni för att synkronisera med produktägarens förväntningar? 

Hur gör Scrum Mastern med konflikter eller potientiella konflikter? 

Hur gör er Scrum Master för att hålla projekt motiverande och roliga? 

Hur gör er Scrum Master för att kontrollera Product Backlog? (prioriteringar, tekniska 

svårigheter)  

Hur gör er Scrum Master för att se till att Burn Down-Charten ligger i fas? 

Hur sköter er Scrum Master feedback till teamet? 

Hur arbetar Scrum Mastern för att kontrollera att teamet är medvetna om Sprintmålet? 

 

7. Skiljer rollen sig mellan projekt? 

(Varierande tillämpningar för olika Scrum Masters, ) 

 

8. Hur upplever du rollen som Scrum Master? 
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(Nackdelar, fördelar, anpassningar, egna tankar) 

 

Övrigt 

9. Övriga frågor 

Övrigt att tillägga. Tankar, funderingar och idéer?  

     

Stödfrågor 

 Varför? 

 Hur då? 

 Vem då?  

 Tolkar jag dig rätt…  

 Menar du att… 

 

 


