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Abstract 
 
Det har funnits problem med systemutvecklingsprojekt som använder agila utvecklingsmetoder, vilka 
har misslyckats genom att exempelvis bli försenade och senare komma att kräva dyrt underhållsarbete. 
Scrum är en agil systemutvecklingsmetod som är den mest använda på marknaden. För att organisationer 
ska lösa problem med det mänskliga arbetet i grupp, hur de ska arbeta och vilka regler de ska ha, behöver 
de anpassa sig och förstå hur de ska tillämpa Scrum-ramverket, för att bli mer smidiga och stabila som 
de strävar efter med Scrum-metoden. Det finns oerhört många utmaningar med Scrum-metoden och 
därför behöver framgångsfaktorer identifieras för Scrum-användandet.  
 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera framgångsfaktorer för användning av 
Scrum inom Scrum-team i ett konsultföretag. I kandidatuppsatsen tillämpades fallstudiemetoden, 
eftersom relationer undersöks i uppsatsstudien och metoden är lämplig för det. Fallföretaget är 
konsultföretaget ÅF som arbetar med Scrum för systemutveckling. Uppsatsstudien genomfördes med 
stöd av ett sonderande samtal, semi-strukturerade intervjuer och en ostrukturerad observation med 
Scrum-projektmedlemmar på ÅF. 
 
Slutsatserna av uppsatsstudien är att det finns flera viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat användande 
av Scrum. De viktigaste visade sig vara Engagemanget, som måste vara högt hos både individerna i 
Scrum-teamet, ledningen och kund för att Scrum-arbetet ska bli bra. Samarbetet måste fungera inom 
Scrum-teamet och med kunden. Även Kommunikationen behöver fungera bra, genom ansikte mot 
ansikte och olika kommunikationskanaler. Ytterligare en framgångsfaktor som identifierades är 
Förändringsbenägenhet, att individerna i Scrum-team ska vara öppna för förändring och kunna anpassa 
sitt arbete efter situationen, samt vara en lagspelare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
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team. 
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1 Inledning 
 
 
Det inledande kapitlet presenterar det allmängiltiga problem och ämne som har studerats, varför 
rapporten har skrivits och innehåller problembakgrund, syfte och målgrupp. 
 
Systemutveckling påverkar samhället oerhört mycket. Hur människor utvecklar teknik och konsumerar 
den (Wilson et al. 2013). Systemutveckling är viktigt för världen. Det har funnits problem med 
systemutvecklingsprojekt som använder agila utvecklingsmetoder, vilka har misslyckats och 
exempelvis blivit både försenade och krävt dyrt underhållsarbete. De utmaningar som finns med 
systemutveckling kan förbättras (Chow 2008). 
Marknaden är krävande idag och företag behöver anpassa sig mer till kunders behov än tidigare (Ching 
& Mutuc 2018). Idag är det ett fåtal utvecklingsmetoder som har överlevt på marknaden. Under de 
senaste tjugofem åren har många olika utvecklingsmetoder introducerats på marknaden (Abrahamsson 
et al. 2002). Företag har börjat använda sig av agila-metoder alltmer, eftersom de vill bli smidigare och 
överleva. De gör ansträngningar för att vara hållbara i framtiden (Aghina et al. 2019). Agila-metoder 
försöker lösa de problem som finns med traditionell projektledning. I traditionella projekt börjar teamet 
med att skapa en plan, trots att de har låg kunskap. De försöker följa denna projektplan under hela 
projektet, när de egentligen borde ändra målet när nya behov uppstår (Jansson 2015).  
 
Scrum är en agil utvecklingsmetod och är en av de populäraste utvecklingsmetoderna (Tonnqvist 2016). 
Scrum-ramverket handlar om hur människor kan arbeta för att lösa problem, vilket har följder på hur 
teamet ska arbeta tillsammans, vilka värderingar och normer de ska ha, hur de gemensamt ska dela 
ansvaret och arbeta självständigt. De här delarna måste organisationen anpassa till verksamheten, annars 
kommer förändringen med Scrum inte bli lika framgångsrikt som förhoppningarna de har på Scrum-
ramverket. Det är lätt att tro att Scrum-ramverket är lätt att implementera, men det finns många 
utmaningar med Scrum som organisationer behöver förstå, som varför Scrum oftast fungerar bättre att 
använda för projekt (Maximini 2018). Därför har författaren av studien valt att skriva om Scrum. 
 

1.1 Problembakgrund 
Det har visats sig i litteratur att det finns problematik med att använda Scrum i verksamheter. Det 
fallföretag som jag gjorde min fallstudie inom har haft problem med att följa Scrum-ramverket, snarare 
än att Scrum-metoden inte fungerar bra. Det resulterade i att författaren genomförde en vetenskaplig 
studie där författaren identifierade framgångsfaktorer för användning av Scrum. 
 
ÅF AB, som är ett ingenjörs- och designföretag har arbetat med utveckling framgångsrikt sedan år 1895. 
De arbetar med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur och skapar hållbara lösningar, genom 
att förena människor. De har sin bas i Europa och kunder över hela världen (ÅF 2019). ÅF arbetar med 
den agila utvecklingsmetoden Scrum för systemutveckling, men följer inte Scrum-ramverket till hundra 
procent. Det finns många aspekter på deras problem med Scrum. Det är inte Scrum-ramverket som är 
ett problem, utan det är deras arbetsmiljö som skapar problem. Det finns exempelvis problem med 
sammansättningen av team. Om de ska ha ett permanent team och roller som arbetar med flera liknande 
projekt eller inte. Teammedlemmarna har olika viljor, smak och önskningar på hur de vill arbeta, vilket 
också är problematiskt. De kan ha problem med hur länge de ska arbeta med en uppgift, om de ska 
arbeta övertid och om kunden godkänner det. ÅF i Karlstad har i dagsläget fem olika Scrum-team som 
arbetar med ett stort projekt. De har utöver det andra Scrum-team som arbetar med mindre projekt. I 
varje team deltar ungefär tre till tio personer, och teamstorleken varierar beroende på uppdrag. 
Avgränsningen har gjorts till Karlstadkontoret av praktiska skäl, som att det underlättar 
kommunikationen och möjligheten för personliga intervjuer. Jag har studerat två Scrum-team, som i 
uppsatsstudien kallas för Web-Teamet och Int-Teamet.  
 
Uppsatsstudien berör Scrum-metoden för systemutveckling. För att fallföretagets förhoppningar med 
Scrum ska bli uppfyllda och deras Scrum-team ska arbeta framgångsrikt med Scrum vid 
systemutveckling, behöver framgångsfaktorer för användning av Scrum identifieras. Därför ska jag 



 7

undersöka hur fallföretaget i dagsläget följer Scrum-ramverket. Scrum handlar om människors kultur 
och beteende (Maximini 2018). Därför ska kultur och beteende i Scrum-team undersökas i 
uppsatsstudien. 
 
Syftet i denna kandidatuppsats i informatik har valts utifrån fallorganisationen ÅF:s uppfattade problem. 
Fallet är den agila utvecklingsmetoden Scrum och problemet är att följa Scrum-ramverket. Det problem 
som denna kandidatuppsats ska fördjupa sig i är generellt intressant för andra organisationer, som också 
uppfattar samma problem som fallorganisationens företrädare. Det formulerade syftet är därför generellt 
intressant. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera framgångsfaktorer för användning av 
Scrum inom Scrum-team i ett konsultföretag. 
 
1.3 Målgrupp 
Målgruppen för den här kandidatuppsatsen är organisationer som arbetar med Scrum eller har tankar på 
att införa Scrum i sin verksamhet. Fallföretaget är en sekundär målgrupp som kan använda uppsatsen 
för vägledning hur de ska arbeta vidare med Scrum. Kandidatuppsatsen kan även vara intressant för 
läsare med ett intresse för projektledning.  
 

1.4 Tillvägagångssätt 
Jag började min uppsatsstudie med att leta efter en fallorganisation som jag kunde få möjlighet att 
studera. Jag fick kontakt med fallorganisationen ÅF i Karlstad. Jag hade ett sonderande samtal med 
fallorganisationens företrädare för att diskutera deras svåra och viktiga problem som fallorganisationen 
anser är relevant att fördjupa dig i. Tillsammans med fallorganisationen diskuterade vi ett lämpligt syfte 
och kom överens om ett syfte som var relevant för min kandidatuppsatsstudie. Baserat på det syfte som 
valts genomförde jag en litteraturstudie, där sökning av relevanta forskningsartiklar prioriterades. Jag 
designade en analysmodell utifrån de mest centrala kunskaperna från litteraturstudien. Analysmodellen 
som presenterades operationaliserades i form av en semi-strukturerad intervjuguide. Jag använde den 
semi-strukturerade intervjuguiden som underlag för fem skarpa intervjuer. En tabell med intervjutiderna 
per intervju och en checklista för observationerna finns inkluderad. Insamlade data sammanställde jag i 
resultat-tabeller. Jag gjorde analysarbetet och strukturerade analys-kapitlet utifrån analysmodell-bildens 
struktur. Slutligen skrevs slutsatser som baserades på innehållet i analyskapitlet.  
 

1.4.1 Fallstudiemetoden 
För att samla in data använder vi en forskningsmetod eller en undersökningsmetod, vilket exempelvis 
kan vara intervjuformulär, enkät och deltagande observation (Bryman och Bell 2017:68). Bryman och 
Bell (2017:72) talar om forskningsdesign och att det finns fem olika typer, vilka är fallstudiedesign, 
tvärsnittsdesign, experimentell design, longitudinell design och komparativ eller jämförande design. 
Forskningsdesign innebär olika kriterier som forskaren ska använda vid utvärdering och bedömning av 
undersökningar (Bryman och Bell 2017:67).  
 
Uppsatsstudien handlar om att identifiera framgångsfaktorer för användning av Scrum inom Scrum-
team i ett konsultföretag. För att göra samhällsvetenskaplig forskning om detta kan vi använda oss av 
en fallstudie. En fallstudie kan exempelvis vara en undersökning, en analys eller ett experiment enligt 
Yin (2014). Forskaren måste utforma fallstudien väl. Forskaren behöver veta när fallstudien ska 
genomföras, varför den ska genomföras, vilka tillvägagångsätt som ska användas för att samla in det 
empiriska materialet och hur det ska analyseras, för att forskaren ska få ut mycket av fallstudiemetoden 
(Yin 2014). Lindstedt (2017:93) talar också om fallstudier, och säger att ett fall som studeras är inte 
slumpmässigt valt. När det är relationer som undersöks är fallstudiemetoden lämplig. Enligt Bryman 
och Bell (2017:86) är fallstudiedesign populär att använda och handlar om att endast ett fall studeras 
detaljerat. Ett fall kan vara ett företag, en arbetsplats, en individ, ett samhälle eller en grupp. Fallstudier 
blir ofta förknippade med kvalitativ forskning, eftersom det är vanligt att forskaren genomför 
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observationer och intervjuer, eftersom de passar bra att använda när ett fall ska granskas noggrant av 
forskaren. Jag har valt fallstudiedesign. 
 
1.4.2 Beskrivning av det valda fallföretaget 
Fallföretaget är konsultföretaget ÅF, som arbetar med Scrum för systemutveckling. Enligt Patel & 
Davidsson (2003:56) behöver forskaren göra ett urval av vilka respondenter som ska delta i 
uppsatsstudien, och vilka det blir beror mestadels på problemet som formulerats. Eftersom problemet 
innebär att ÅF har problem med att följa Scrum-ramverket har Scrum-team intervjuats. Enligt Patel & 
Davidsson (2003) är intervjuns syfte är att samla ihop information genom frågor. Därför ställde jag 
frågor för att kunna identifiera framgångsfaktorer för användning av Scrum och ställde frågor baserade 
på min analysmodell som jag formulerat i en semi-strukturerad intervjuguide. Jag intervjuade personer 
från två olika Scrum-team. Jag intervjuade en Scrum Master och en teammedlem från respektive team. 
Jag intervjuade också båda Scrum-teamens teamledare. Anledningen till att jag intervjuade en Scrum 
Master och en teammedlem från varje team, beror på att dessa två roller finns med i ett Scrum-team och 
arbetar på ÅF. Den tredje rollen som finns med i ett Scrum-team är produktägaren, det vill säga kunden. 
Möjligheten fanns inte att intervjua kunden och därför resulterade det i fem intervjuer med Scrum-
projektmedlemmar på ÅF. Respondenternas namn användes inte i uppsatsen, utan de var anonyma. Det 
gjorde att rollernas betydelse blev tydligare.  
 
1.4.3 Litteraturstudie 
Ett sonderande samtal genomfördes i början av uppsatsstudien. Samtalet skulle hjälpa mig att hitta ett 
fokuserat uppsatsämne. Jag försökte ta reda på vad fallföretagets företrädare ansåg var viktigt och svårt 
på företaget som jag kunde skriva en uppsatsstudie om. ÅF hade en uppsatsidé som jag gillade och vi 
försökte precisera den. Mitt sonderande samtal hjälpte mig att identifiera ett problemområde och ett 
fokuserat ämne för uppsatsstudien. Information som jag har samlat ihop kommer ifrån 
forskningsartiklar, sekundär empiri från handledare, en avhandling i ämnet informatik och böcker. 
 
1.4.4 Design av analysmodell 
I den här uppsatsstudien har en analysmodell använts. En analysmodell är en bild som beskriver 
verkligheten, den illustrerar förhållanden och den har ett lagom antal egenskaper och samband för att vi 
ska kunna skapa en helhetsbild, i syfte att kunna analysera verkligheten (Fredriksson 2017). Patel & 
Davidsson (2003:23) nämner att modeller kan användas för att belysa en teori eller teoridel av forskare. 
En analysmodell visar det viktigaste som ska studeras, viktiga faktorer och variabler, samt relationerna 
mellan dem. Analysmodeller kan vara både välarbetade och enkla. Analysmodellen skapas i början av 
studien och utvecklas. Författaren får bestämma vilka variabler och relationer som är viktigast (Miles 
2014). Analysmodellen togs fram genom att läsa teori, identifiera möjliga framgångsfaktorer för ett 
lyckat Scrum användande och för att sedan selektera de viktigaste framgångsfaktorerna till 
analysmodellen. 
 
1.4.5 Design av semi-strukturerad intervjuguide 
En semi-strukturerad intervju innebär att frågor ställs utifrån olika teman. Frågorna kan bli ställda utifrån 
den semi-strukturerade intervjuguidens ordningsföljd eller kastas om utifrån respondentens svar. Nya 
frågor kan läggas till utifrån respondentens svar och respondenten får fritt svara på frågorna (Bryman 
och Bell 2017:454). Det går att välja mellan kvantitativ och kvalitativ intervju för uppsatsstudien (Patel 
och Davidsson 2003). Kvalitativ intervju är olika typer av intervjuer (Bryman och Bell 2017:374). 
Kvalitativa intervjuer innebär att forskaren kan ställa uppföljningsfrågor utifrån respondenternas svar 
och kan ändra ordningsföljden på frågorna i intervjuguiden, vilket inte är tillåtet i kvantitativa intervjuer, 
eftersom det kan påverka validiteten och reliabiliteten negativt. Kvantitativa intervjuer är mer 
strukturerade än kvalitativa intervjuer för att få en hög validitet och reliabilitet, samt att intervjufrågorna 
är tydligt formulerade för att få svar på frågorna (Bryman och Bell 2017:452). Jag valde att genomföra 
en kvalitativ studie, vilket innebar att jag gjorde personliga intervjuer. Den information som jag samlade 
ihop från intervjuerna bearbetade jag till en text. 
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Enligt Bryman och Bell (2017:233-235) finns det problem med strukturerade intervjuer. Det kan vara 
att respondenterna har svarstendenser att de svarar ja eller nej på frågor och social önskvärdhet.  
Om deras svarstendens är ja eller nej innebär det att respondenten samtycker eller inte. Social 
önskvärdhet handlar om att respondenterna svarar på frågor efter vilka svar de upplever önskas av 
forskaren. Jag försökte ställa frågorna till respondenterna på ett sådant sätt att de inte upplevde att jag 
förväntade mig vissa svar. 
 
1.4.6 Genomförande av personliga intervjuer  
Jag genomförde en Skype intervju och personliga intervjuer. Jag tog anteckningar under dessa tillfällen. 
Jag spelade också in intervjuerna på min smartphone med flygplansläge på, för att sedan föra över 
ljudfilen till min dator, på grund av Karlstads Universitets GDPR-hänsynstaganden. Anledningen till att 
jag spelade in intervjuerna berodde på att datainsamlingen skulle bli korrekt. Enligt Lindstedt 
(2017:213) är det bra att spela in sina intervjuer, eftersom det blir lättare att transkribera samtal genom 
att lyssna och skriva ner det viktiga som sägs. Jag hade sex olika intervjutillfällen. Den första intervjun 
var ett sonderande samtal tillsammans med Teamledaren som är fallföretagets företrädare. Syftet med 
det sonderande samtal var att hitta ett fokuserat uppsatsämne, genom att ta reda på vad fallföretagets 
företrädare anser är problematiskt, svårt och viktigt som jag kunde skriva en fördjupande uppsatsstudie 
om. Det sonderande samtalet genomfördes via Skype och tog 37 minuter (se Bilaga 1). De andra 
intervjuerna var personliga intervjuer på ÅF:s kontor i Karlstad.  
 
När jag genomförde intervjuerna följde jag tratt-tekniken. Patel & Davidsson (2003:74) talar om Tratt-
tekniken, som är motsvarigheten till enkäter där detaljerade frågor ställs, och sedan övergripande frågor. 
I tratt-tekniken ställer intervjuaren öppna frågor först, för att senare i intervjun ställa mer specificerade 
frågor. Eftersom personerna som blir intervjuade får uttrycka sig fritt med egna ord, bidrar det till att de 
blir mer aktiva och motiverade att vilja svara på frågorna. Jag började därför varje ny variabelfråga med 
en öppen fråga. 
 

1.4.7 Design och genomförande av observationstillfälle 
Vi samlar information från våra egna behov, förväntningar och de erfarenheter vi har. Tekniken 
observation används för att samla information. Det är användbart att göra observationer när vi vill ha 
information om vilka beteenden som sker i olika situationer. Beteenden kan i detta fall exempelvis vara 
hur en individ gör fysiska handlingar, hur individen reagerar på något genom deras känslor eller 
relationer mellan olika individer (Patel & Davidsson 2003). Det är populärt att använda observation och 
det finns flera anledningar till varför observationer används. En observation går ut på att författaren 
försöker förstå varför interaktioner och händelser händer i olika situationer, genom att observera från 
utsidan. Det som betraktas i en observation kan exempelvis vara hur en person utför aktiviteter och hur 
den samspelar med andra människor i en viss situation, samt även hur händelserna blir påverkade av 
observatörens deltagande. En observation ska ge en bild av verkligheten, som författaren analyserar, 
skapar ett observationsprotokoll över och gör om till text (Flick 2009:282). Jag gjorde en ostrukturerad 
observation, som innebar att jag kollade Scrum-teamets klädsel och hur deras arbetsmiljö såg ut. Under 
de personliga intervjuerna checkade jag av en lista om respondenternas arbetsmiljö och klädsel stämde 
överens med Scrum-kulturen. 
 
1.4.8  Estetiska överväganden 
Estetiska regler handlar vanligtvis om att de som är inblandade i studien kan vara anonyma, de deltar 
frivilligt, de ska få information och handlar även om deras integritet, anonymitet och konfidentialitet 
(Bryman och Bell 2017:141). Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det för vetenskaplig forskning fyra 
krav som är individskyddskrav. Det första kravet är informationskravet. Det innebär: 
 

”forskaren skall informera de av forskningen berörda  
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

 
Enligt Lindstedt (2017:51) innebär kravet att ge information till respondenterna att de deltar frivilligt i 
uppsatsstudien, och att de därför kan avbryta sitt deltagande när de vill. Att respondenterna får 
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information om vad intervjuerna ska användas till. Att syftet redovisas för respondenterna för att de ska 
förstå varför studien genomförs och hur den ska genomföras. Jag berättade för fallföretaget vilket 
program jag studerar på Karlstad Universitet och vad jag skriver om i min kandidatuppsats. Jag gav 
fallföretaget information om min uppsatsstudie, syftet med den, vilka villkor som gäller för deras 
deltagande, att de kan vara anonyma, att de kunde avbryta deltagandet när de ville och att de deltar 
frivilligt. Det andra kravet är samtyckeskravet. Det innebär:  
 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma  
över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002:9). 

 
Enligt (Lindstedt 2017:52) ska information lämnas om uppsatsstudien och samtycke godkännas. Därför 
lämnade jag en samtyckesblankett som skulle signeras i början av varje intervjutillfälle. Jag frågade 
intervjupersonerna om det kändes okej att jag spelade in intervjun. Det tredje kravet är  
konfidentialitetskravet. Det innebär:  
 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall  
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall  
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta  
del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

 
Enligt (Lindstedt 2017:53) är det viktigt att respondenterna känner förtroende för forskaren och att de 
känner sig respekterade och trygga med hur deras personuppgifter behandlas, eftersom de frivilligt 
ställer upp i studien. Därför försökte jag visa dem respekt, talade om hur jag skulle behandla deras 
personuppgifter och att deras uppgifter skulle raderas när studien blivit klar och godkänd. 
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet. Det innebär:  
 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast  
användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

 
Enligt Lindstedt (2017:55) ska uppgifterna användas för forskning och får inte delas med någon annan 
forskare. Därför använde jag bara materialet för studien och delade inte med mig av det till någon annan. 
Jag informerade intervjupersonerna att jag bara skulle använda materialet från intervjuerna till 
uppsatsstudien. 
 

1.4.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
En vetenskaplig studie ska kunna bli densamma om den genomförs på nytt, och det är vad reliabilitet 
handlar om (Bryman och Bell 2017:68).  Det är möjligt att göra om denna uppsats på nytt, men det är 
en utmaning med tanke på den sociala önskvärdheten som Bryman och Bell (2017:235) nämner, att 
respondenter svarar på intervjufrågorna efter vad de tror att forskaren vill höra.  
 
Patel och Davidsson (2003:98) säger att undersökningsarbetet ska genomföras pålitligt och ha en god 
validitet. Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2017:69) om att de olika slutsatser som forskaren 
gör i en undersökning ska bedömas om de hänger ihop med varandra. Därför försökte jag läsa på 
ordentligt om Scrum innan jag skapade min analysmodell och den semi-strukturerade intervjuguiden 
som baserades på analysmodellen, för att få en god validitet. Validitet och reliabilitet påverkar varandra 
och därför behöver fokus läggas på båda, för att låg reliabilitet leder till låg validitet och fullständig 
reliabilitet kan leda till fullständig validitet (Patel och Davidsson 2003:99). Jag har försökt uppnå en 
hög generaliserbarhet.  Eftersom respondenterna frivilligt har ställt upp i uppsatsstudien och inte valdes 
slumpmässigt, hade uppsatsen förmodligen inte riktigt kunna bli densamma med andra respondenter. 
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2 Teori och tidigare studier 
 

 
Teorikapitlet presenterar erfarenhet som har erhållits i tidigare vetenskapliga studier och visar vilka 
teorier som har använts, samt vad författaren har koncentrerat sig på i rapporten. I bilaga 6 finns viktiga 
begrepp listade. 

 

2.1 Agil utveckling 
Grundarna till Scrum är Ken Schwaber och Jeff Sutherland. Scrum består av ett antal regler som 
formaliserades år 1995 och var inriktade på systemadministration och mjukvaruutveckling.  
Definition av Scrum är:  
 

"Scrum är en iterativ och inkrementell agil utvecklingsram för utveckling 
 med fokus på flexibel och holistisk produktutvecklingsstrategi där  
utvecklingsteamet fungerar som en enhet för att nå ett gemensamt 
 mål.” (Kaur och Jajoo 2015:832; författarens översättning). 

 
Samlingsnamnet för flera olika utvecklingsmetoder är begreppet agil och är det svenska ordet för Agile 
(Gustavsson 2013). Definitionen av agil: 
 

 "Agil introducerades som en iterativ, inkrementell och adoptiv metod för  
mjukvaruutveckling." (Kaur och Jajoo, 2015:832; författarens översättning). 

 
Scrum är den mest använda agila metoden enligt VersionOne undersökningen som gjordes år 2017, 
vilket kan bero på att Scrum-metoden är lätt att förstå och använda av både projektgrupper och företag 
(Hanslo och Mnkandla 2018). Begreppet agil utvecklades år 2001 i en liten skidort kallad Snowbird i 
Utah. Det var sjutton metodutvecklare som tyckte att ett namn behövdes för de lättrörliga metoderna. 
Begreppet Agil skapades genom det agila manifestet. Agil utveckling handlar om att 
gruppmedlemmarna ska lära sig kontinuerligt under arbetet och ta till vara på den kunskap som tas fram 
i det fortsatta arbetet. Den agila strategin handlar därför om hur arbetet ska bedrivas för att lärande ska 
ske. Agila-metoder innebär arbete i mindre grupper. Det innebär också metoder som försöker skapa en 
arbetsmiljö som bidrar positivt till teammedlemmarnas prestation i arbetet (Jansson 2015). Definition 
av agila-metoder är: 

 
"Agila-metoder är flera mjukvaruutvecklingsmetoder som är baserade på iterativ och  
inkrementell utveckling, där krav och lösningar utvecklas genom samarbete mellan kund  
och självorganiserande & korsfunktionella team." (Kaur och Jajoo 2015:832; författarens 
översättning). 

 
En agil projektgrupp arbetar iterativt, försöker lära sig under arbetets gång, arbetsprocesserna är enkla 
och arbetet organiseras i självstyrande grupper. Hur arbetet organiseras i agila-metoder utgår från hur 
individerna vill engagera sig och lösa uppgifter. För att se om en projektgrupp arbetar med agila-
metoder, finns det speciella karaktärsdrag att titta efter. Om du ser hur en agil projektgrupp arbetar 
tillsammans kommer du förmodligen att uppfatta det som en grupp av människor som diskuterar mycket, 
har möten framför en whiteboardtavla, arbetar i en stökig och tillfällig arbetsmiljö, men som har ordning 
(Jansson 2015).  En agil projektgrupp kännetecknas av att en person har ledaransvar och de andra 
gruppmedlemmarna har egna ansvarsområden. Gruppen har tydliga mål och alla gruppmedlemmar är 
ansvariga och hjälps åt, oavsett vad de har för individuella ansvarsuppgifter. En agil projektgrupp har 
följaktligen inga uttalade roller, förutom den person som har ledaransvar. Den agila utvecklingsmetoden 
Scrum har sin bakgrund från sporten rugby och betyder klungas. Ett rugbyteam arbetar på samma sätt 
som en agil projektledningsgrupp, eftersom de också har tydliga mål, alla lagspelare är ansvariga och 
hjälps åt med spelet för att vinna (Gustavsson 2013). Det finns en ny undersökning som visar att agila 
projekthanteringsmetoder används i ungefär 75 procent av de företag som tar hjälp av utvecklings-
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metoder (Landaeta et al. 2001). Agila projekt utgör nästan nio procent av alla projekt idag och 
anledningen till varför ett företag använder Scrum beror vanligast på att en utvecklingschef eller en 
erfaren utvecklare ser Scrum som en lösning på ett problem. Att börja arbeta med Scrum innebär en 
förändring för verksamheten. När förändringen blir större påverkas fler människor. Medarbetarna 
behöver bli övertygade om att det är nödvändigt att realisera förändringen, och när de vill vara med och 
hjälpa till behöver de få stöd för att kunna hjälpa till. Problem som kan uppstå vid förändringen kan 
exempelvis vara att tillit saknas, att det är brist på kunskap och människornas attityder (Maximini 2018). 
Det finns ett nätverk för människor som har intresse för agila-metoder. Nätverket heter Agile Sweden 
och har sin knytpunkt på hemsidan www.agilesweden.com. Nätverket drivs ideellt och är inte 
vinstdrivande, utan har sitt syfte att föra samma människor med intresse för agila-metoder (Jansson 
2015). 

Koch (2011) tar upp nyttan med att använda agila-metoder. Agila-metoder innebär att utvecklingsteamet 
arbetar i iterationer, kallade sprintar. Definition av sprint:  
 

”Det första steget i att analysera projektets  
produktbacklog är att bryta arbetet i vad som kallas för 
 sprintar.” (Wilson et al. 2013:18; författarens översättning). 

 
I varje sprint har de ett mål och ska leverera ett resultat. Därför kan de aldrig  sakta ner arbetet, eftersom 
de har en deadline att förhålla sig till. Genom att utvecklingsteamet planerar sin tid väl, behöver de inte 
göra några omarbetningar. Det utvecklade systemets användbarhet blir garanterad, eftersom systemet 
släpps efter varje sprint och användarna får testa systemet. Agila team kan planera sitt arbete på egen 
hand utifrån en egen plan, eftersom de är självstyrda. Det ger dem en bra möjlighet till kunskapsarbete. 
Teammedlemmarna delar kunskap och lär sig av varandra, vilket är värdefullt. Teammedlemmarna har 
möten där de ska lära sig av vad de har gjort och vad de kan förbättra. Detta bidrar till att de kan arbeta 
bättre och lösa problem. Det kan vara svårt för agila team att uppskatta hur lång tid deras arbete kommer 
att ta och det är en viktig uppgift i agila projekt. Genom det iterativa arbetet kan de lära sig 
uppskattningsfel. De levererar i tid och klarar budgeten, men vad som ska levereras är frågan och därför 
arbetar kunden och utvecklingsteamet nära varandra. I agila projekt får kunden vara involverad i det 
pågående utvecklingsarbetet och inte bara i början och slutet av projektet. Kunden får se hur systemet 
växer fram, vilket bidrar till att kunden kan skapa sig en bättre förståelse för vilka behov de faktiskt har 
och kan uttrycka detta inför utvecklingsteamet. Genom att kunden får delta i utvecklingsarbetet kan 
utvecklingsteamet producera det system som kunden vill ha. Kunden blir involverad i viktiga aktiviteter, 
vilket bidrar till att kunden inte behöver undra varför projektet drar ut på tiden eller vad som krävs för 
att utveckla systemet. Kundens förväntningar på systemet och utvecklingsteamet blir rimliga. Kunden 
respekterar och litar mer på utvecklingsteamet när de blir involverade på detta sätt och de får ett bra 
samarbete (Koch 2011). 
 
2.2 Arbetsmetod 
Scrum-arbetet bryts upp och delas in i sprintar, som ofta är flera (se figur 1). En sprint är fast och kan 
inte ändras under den tid som arbetet i sprinten pågår. Scrum-teamet får tillsammans uppskatta vilken 
tid de tror de kommer krävas för att slutföra en sprint och uppgifterna som tillhör den (Wilson et 
al.2013). 
Definition av Scrum-team är: 
 

 "Laget består av tre roller; Produktägare, Scrum Master och projektdeltagare.  
De unika egenskaperna hos ett Scrum-team är att de ska vara självorganiserande och 
 korsfunktionella." (Kikitamara och Noviyanti 2018:582; författarens översättning). 

 
Varje sprint ska ses som ett projekt, och det är produkter som utvecklas under Scrum-arbetet och inte 
projekt (Maximini 2018). Sprintar är arbetscykler som är tidsbaserade på högst trettio dagar (Jansson 
2015). Det går att se varje enskild sprint som ett projekt med syftet att skapa något, exempelvis en plan 
för byggandet, design eller en produkt (Schwaber & Sutherland 2014). I en sprint ska teamet prioritera 
det viktigaste uppgifterna som ska ingå sprinten, fastställa krav och aktiviteter utifrån problem, planera 
vilka arbetsuppgifter som ska genomföras av vem i teamet, följa upp varandras arbete varje dag, 
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genomföra tester före leveranser, visa resultatet och leveransen, reflektera vad som kan förbättras, 
planera nästa sprint och upprepa den här proceduren fram till dess att produkten är klar (Tonnqvist 
2016). Övervakning av sprinten genomförs på en white board tavla, kallad Scrum tavla (Carneiro et al. 
2018). Definition av Scrum-tavla är: 
 

”Scrum-tavla är en ram med uppgifter där de uppgifter som ska utföras är skrivna på  
limpapper, placeras ut, och vars status (som ska genomföras, genomförs eller slutförts) 
uppdateras i de dagliga mötena, vilket leder till att det är möjligt att övervaka det 
 planerande arbetets framsteg." (Carneiro et al. 2018:939; författarens översättning). 

 
”Burndown chart” är ett grafiskt diagram som visar det arbete som finns kvar att göra, mot tiden 
(Carneiro et al. 2018:939). En produkt som tagits fram och blivit färdig efter de senaste sprintarna är ett 
inkrement, och används för att skapa en målbild av hur den slutliga produkten kommer att bli (Jansson 
2015). Inkrement ska noggrant testas och kunna fungera tillsammans. Definitionen av klar används som 
en bedömning när ett inkrement är färdigt. För att se vad som behöver göras i kommande sprintar 
används en lista kallad produktbacklogg. Listan blir aldrig fullständig, eftersom den förändras ofta. 
Produktbacklogg förfining (refinement) handlar om att detaljer ska läggas till i posterna. När 
produktbacklogen förfinas blir posterna granskade och uppdaterade (Schwaber & Sutherland 2014). 
Genom produktbacklogen vet Scrum-teamet vad de ska prioritera att arbeta med först, eftersom den 
visar vilka uppgifter som är viktigast att arbeta med (Kikitamara och Noviyanti 2018). 
Produktbacklogens syfte är att beskriva vad projektet ska uppnå. För att utveckla och förbättra projektets 
produktbacklog ska produktägaren och Scrum-teamet samarbeta, ha formella möten löpande och arbeta 
gemensamt. En sprintbacklog visar vad som behöver utvecklas under en sprint. Det är produktägaren 
och Scrum-teamet som skapar sprintbacklogen under sprint planeringen (Jansson 2015). 
Sprintbackloggen är en plan för när inkrement ska levereras, när målen ska uppnås och visar de poster 
som har blivit utvalda för sprinten. Den består av sprintens poster, vilket inkrement som ska levereras 
och hur målet ska uppnås för sprinten (Schwaber & Sutherland 2014).  

              
Figur 1: Sprint 
Källa:    Modifiering av Landaeta et al. (2001:653) 
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2.3 Roller i Scrum 
Det finns sex roller med olika uppgifter i Scrum och de är Scrum Master, Produktägare, Scrum-team, 
Kund/Användare och Ledning. Abrahamsson et al. (2002) kallar projektteamet för Scrum-team, men 
egentligen är det rollerna produktägare, Scrum Master och teammedlemmar som ingår i ett Scrum-team 
enligt Kikitamara och Noviyanti (2018).  
 
Det är ledningen som har ansvaret för att standarder följs i Scrum-projekt. De deltar vid utformningen 
av mål och krav för projektet. De är exempelvis med och beslutar vem som ska vara produktägare, tar 
det gemensamma beslutet med Scrum Mastern vad som ska minskas i backloggen och mäter 
förbättringar. Kunden/Användaren deltar i de aktiviteter som är knutna till de uppgifter som är med i 
produktbackloggen, i syfte att utveckla och förbättra produkten. Det är projektteamet som tar beslut och 
planerar arbetet för att uppnå målen med de olika sprintarna (Abrahamsson et al.2002).  
 
Produktägaren är den person som representerar kunden. Produktägarens ansvar är att det utvecklade 
systemets ska vara mycket bra, för den verksamhet där systemet ska användas. Ansvarsuppgifterna för 
produktägaren är att säkerställa att produkt backloggen stävar efter ett meningsfullt mål och mission, 
eftersom de krav som tas fram i produkt backloggen måste vara tydliga för att utvecklarna ska förstå 
vad kraven innebär (Jansson 2015). I Scrum kallas rollen produktägare, men i en del verksamheter för 
sponsor eller projektbeställare. Produktägaren formar de övergripande kraven och ramarna för projektet 
(Gustavsson 2013).  
 
Scrum Mastern ska i första hand vara en coach, vilket innebär att personen ska stödja och hjälpa teamet 
att arbeta mycket effektivt under projektet och har mindre beslutsmandat än om personen hade varit en 
projektledare som i traditionella projekt (Gustavsson 2013). Definition av Scrum Master är: 
 

"Scrum Mastern är inte en auktoritet inom teamet, utan ger ledarskap  
för att få teamet att fokusera, avlägsnar distraheringar och  
upprätthåller kommunikationskanaler mellan Scrum-teamet och  
Produktägaren."(Wilson et al. 2013:18; författarens översättning). 

 
Den viktigaste uppgiften för en Scrum Master att underlätta teamets arbete, och att underlätta arbetet 
för team innebär exempelvis att lösa konflikter genom kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Scrum 
Mastern försöker samtala och reda ut konflikten för att den ska kunna lösas. Eftersom Scrum Mastern 
har ansvaret att undanröja hinder för projektteamet innebär det att Scrum Mastern har rättigheten att 
plocka ur en teammedlem ur teamet, om den är ett hinder för det fortsatta utvecklingsarbetet. Scrum 
Mastern har också rättigheten att förlänga en del i processen som kan förbättra projektet, som 
exempelvis det dagliga Scrum-mötet, erfarenhetsmöten och agendan för ett projektmöte (Gustavsson 
2013). Definition av det dagliga Scrum mötet är: 
 

"Scrum är utformat för att övervinna några av de många mänskliga och  
organisatoriska komplexiteterna i projektmiljön, genom att genomföra tvärfunktionella, 

självstyrda team och genom att organisera dagliga Scrum-möten för att säkerställa  
den dagliga inspektionen och Anpassningen till sprintplanen för att möta  
sprint målen." (Landaeta et al (2001:651; författarens översättning). 

 
En Scrum Master har ofta en pedagogisk förmåga och ett intresse för mentorskap. För att passa som 
Scrum Master behöver personen ha god kunskap och kompetens inom agila-metoder. En Scrum Master 
kan delas mellan flera projektteam om det finns ett beroende mellan projektteamen och det finns en 
Scrum Master som är särskilt lämpad att vara det för projekten (Gustavsson 2013). Scrum Mastern kan 
stödja gruppen genom att exempelvis ordna möten och skydda teamet från störningar. Scrum Masterns 
två viktiga uppgifter är att hjälpa teamet för att använda Scrum på ett bra sätt och den andra är att göra 
information tillgänglig och att se till att praktiska rutiner förändras vid behov, utan att störa teamet för 
att de ska kunna arbeta effektivt (Jansson 2015). Scrum-Mastern har ansvaret att skicka hem projektteam 
för att de inte ska köra slut på sig själva och arbeta övertid, vilket är en risk när de tycker om att arbeta 
tillsammans och har svårt för att lämna arbetsplatsen (Maximini 2018). 
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I Scrum ska projektteamet arbeta som en enhet för att nå det gemensamt uppsatta målet (Kaur och Jajoo 
2015). Projektteamet ska vara självorganiserad och tvärfunktionell. Självorganiserade team vet hur de 
ska arbeta för att nå sitt mål. De behöver inte någon som styr deras arbete, utan de vet själva hur de ska 
driva arbetet framåt. Tvärfunktionella team är en grupp som kan arbeta självständigt utan att behöva ta 
hjälp av någon utanför gruppen, eftersom de har den kompetens de behöver inom gruppen (Schwaber 
& Sutherland 2014).  
 
Agina et al (2019) talar om McKinsey & Companys undersökning, om hur företag ska gå tillväga när 
de skapar Agila team och handlar om hur företag bedömer Scrum-team. De ville identifiera de 
egenskaper som rollerna produktägare och teammedlemmar har i framgångsrika Scrum-team. 
Undersökningen resulterade i att det viktigaste för att få ett smidigt Scrum-team är att personerna som 
deltar i Scrum-teamet ska ha hög agreeableness och kunna hantera tvetydigheter. Att ha hög 
agreeableness innebär att personerna ska kunna arbeta bra i Scrum-teamet, lyssna på andra 
lagmedlemmar, visa respekt mot andra Scrum-medlemmar och deras idéer. Tvetydigheter innebär att 
vara öppen för att testa nya ideéer och lyssna på teammedlemmarnas olika förslag. 
 
Att införa Scrum i stora och små team skiljer sig inte mycket enligt Maximini (2018), utan det är 
ansträngningarna och de olika stegen för införandet som skiljer sig. Teamet ska inte ha för många 
deltagare, eftersom det kan leda till att teamet faller ihop. Det ska inte finnas för många team för en 
produkt, eftersom kostnaden blir högre med fler team och det blir svårare för teamen att arbeta 
självständigt utan varandra.  
 
Ett Scrum-team kan arbeta på olika geografiska platser (Maximini 2018). Ett virtuellt team är ett 
projektteam som är utspridd på olika geografiska platser med tidsskillnader och samarbetar genom 
information och teknik (Baskerville och Nandhakumar 2007). Virtuella teammedlemmar använder 
kommunikationsverktyg som appar och programverktyg, som är utvecklade för kommunikation mellan 
team, som exempelvis Facebook och Skype. Kommunikationsverktygen finns tillgängliga i smartphones 
och persondatorer och underlättar kommunikationen i virtuella team, genom att teammedlemmarna kan 
dela exempelvis bilder, videor, meddelanden, möten (Orta-Castanon et al. 2018). Teammedlemmar kan 
arbeta under olika tidzoner, vilket innebär att en teammedlem kan ta emot ett mejl betydligt senare än 
när det skickas från en annan teammedlem. Det innebär att det kan bli förseningar i kommunikationen 
som kan leda till att planeringen och samordningen blir sämre i virtuella team. Om teammedlemmarna 
inte kan arbeta tillsammans i realtid kan det ha en negativ påverkan på teamets funktion. Det innebär att 
virtuella team kan ha svårare att utföra gemensamma uppgifter än de projektteam som arbetar ansikte 
mot ansikte. För att ett virtuellt team ska få god lagprestanda är förutsättningarna en delad förståelse, 
integration och ett ömsesidigt förtroende. Det kan vara svårt att skapa tillit i virtuella team, eftersom det 
innebär att teammedlemmarna kommer att arbeta under olika tidszoner och risk finns för att förtroendet 
hämmas (Marlow et al.2017). 
 
Maximini (2018) nämner att Scrum Mastern, projektteamet och produktägaren ska ha erfarenhet av 
Scrum. Scrum Mastern ska ha erfarenhet av Scrum, för att kunna hantera ett Scrum-projekt och ett 
projektteam och en produktägare med god erfarenhet kan kompensera en dålig Scrum Master. I 
pilotprojekt är det dock mycket viktigt att ha en bra Scrum Master, eftersom Scrum-teamet inte har 
någon erfarenhet i pilotprojekt, vilket innebär att det inte går att kompensera en Scrum Master med 
bristande kunskaper med ett bra projektteam och produktägare. 
 
Beynon (2013:40-41) talar om systemteori, som handlar om systemtänkande. I organisationer finns det 
aktörer som inkluderar både djur, människor och maskiner. De handlingar som aktörer utför är vanligtvis 
förknippade med varandra. De bildar ett handlingsmönster som består av kommunikation och prestanda. 
Ett system består av delar som har ett ändamål. Enligt Beynon (2013:41) är ”Hela mer än summan av 
dess delar”, vilket innebär att det är viktigare att se delarna som en helhet. 
 
2.4 Misslyckandefaktorer & framgångsfaktorer 
Människor tolkar fraser och vardagliga ord på olika sätt, vilket kan leda till missförstånd bland 
teammedlemmar. När det blir missförstånd mellan teammedlemmar kan det påverka deras känslor 
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negativt, deras motivation och prestationsförmåga kan bli låg. Därför behövs en lämplig kommunikation 
som bidrar till teammedlemmarnas engagemang (Brewer and Holmes 2016). 
 
Metoden för kritiska framgångs faktorer (Critical success factors), CSF-metoden handlar om att ta reda 
på en organisations prestationer och mäta de. De kritiska framgångsfaktorerna måste finnas med för att 
ett agilt projekt ska bli lyckat. Det finns inga studier om kritiska framgångsfaktorer i agila 
utvecklingsprojekt, men det finns fallstudier och vetenskapliga teorier om problem och framgångar i 
agila utvecklingsprojekt. För att identifiera vilka möjliga framgångsfaktorer som finns för agila projekt 
får vi kolla på misslyckade agila projekt, eftersom dem kan skapa en förståelse för hur fallgropar ska 
undvikas (Chow 2008). 
 
Misslyckandefaktorer kan vara att organisationen är för stor eller har en för politisk kultur.  
Teamet saknar kompetens för projektledning, de samarbetar dåligt med varandra, de har dåliga 
kundrelationer, de saknar kundens närvaro, de har inte tillräckligt med teknik, de genomför inte det 
dagliga Scrum-mötet utan ett par gånger i veckan, vilket resulterar i att fördelarna med agila-metoder 
försämras, de fokuserar på sina individuella mål istället för det gemensamma målet (Chow 2008). 
Teamet brinner inte för sitt projekt, de genomför inte aktiviteter varje månad för att stärka teamet, de 
ändrar den pågående sprinten, de har inte en tydlig definition av klar för projektet (Padmini et al. 2018). 
Teamet har dålig kommunikation på grund av språk, tid- & kulturskillnader och distans (Gosh 2012).  
 
Framgångsfaktorer kan vara att teamet är självorganiserade, de arbetar i en organisation som inte är 
hierarkisk, de har goda kundrelationer och intresse för kunden, de arbetar inte övertid, de har 
regelbundna leveranser och levererar de viktigaste funktionerna först, teamen är små för projekt, de 
kommunicerar ansikte mot ansikte vid möten, de har hög motivation, både teamet och ledare har god 
kompetens och ledarna är kunniga om agila-metoder (Chow 2008). 
 
2.5 Engagemang 
En utmaning är att få medarbetarna att vara engagerade, eftersom statistik visar att mellan 30 och 40 
procent av medarbetare i mjukvaruprojekt tappar engagemang. Det är bra om problemet upptäcks tidigt 
i ett Scrum-team, eftersom det är blir större chans att engagemanget inte minskar. Om engagemanget är 
lågt hos medarbetarna är det större risk att ett införande av Scrum misslyckas på IT-företag (Hanslo och 
Mnkandla 2018). Team som arbetar med systemutveckling vill ha god kvalité och hur teamets arbete 
går beror på teamet. De behöver använda lämplig teknik, både maskiner och datorer, men deras 
kompetens och engagemang är viktigare än vilka verktyg de använder (Lu et al. 2011). 
 
Vid studier om agila-metoder är motivationsteori relevant enligt Jansson (2015). Agila-metoder 
påverkar arbetsmiljön, och miljön skapar situationer som påverkar motivationen. Motivation påverkas 
av känslor. När individen har positiva känslor är det positivt för kreativiteten. Individens motivation 
påverkar hans eller hennes kreativitet. Agila-metoder passar i olika sammanhang och genom att använda 
motivationsteori går det att tydliggöra när, varför och hur. För att individen ska ha en kreativ process är 
individens motivation viktigast, som innebär skillnaden mellan vad individen gör och kan göra. 
Individens motivation berörs av miljöfaktorer. De kan vara hur relationerna är mellan individen och 
kollegor samt chefer, normerna i individens umgänge, organisationskulturen och arbetsplatsen. Om 
ledaren vill påverka individens motivation kan ledaren förändra arbetsmiljön, som kommer att påverka 
individens motivation och kreativa process. Motivation tas upp i koppling till agila-metoder, men verkar 
vara betraktat som en självklarhet och belyses därför inte i texter. Det finns inte många texter där 
motivation diskuteras. En individ har mycket eller lite motivation. En hög motivation för något ger en 
lägre motivation för något annat. För att individen ska kunna göra något utan att agera ogenomtänkt, 
behöver individen motivation. Motivationen ger individen energi och kraft att orka nå ett mål (Jansson 
2015). 
 
Jansson (2015) tar upp drift och behov i koppling till motivation. Vi människor har behov som kan vara 
fysiska och psykologiska. Drift innebär att fysiologiska behov (exempelvis människans behov av att 
föda barn, få värme och dricka vatten) påverkar individens motivation. När individen får en fysiologisk 
obalans (exempelvis känner sig trött och hungrig) vill individen tillfredsställa sina behov och får 
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motivation att genomföra aktiviteter som tillfredsställer dem. När behoven har blivit tillfredsställda 
minskar motivationen hos individen. Behov innebär att psykologiska behov påverkar individens 
motivation. Individens motivation minskar inte när psykologiska behov blir tillfredsställda, vilket 
innebär att individen söker efter situationer eller vill vara kvar i situationer där behoven tillfredsställs. 
Om det inte går att uppfylla de psykologiska behoven försöker individen att hitta nya situationer där 
behoven kan tillfredsställas. 
 
Det finns två olika typer av motivation. Det är inre motivation och yttre motivation. Inre motivation är 
den vanligaste typen av motivation och innebär att motivationen hos individen ligger i den belöning som 
individen får av att genomföra en aktivitet, exempelvis att lösa ett korsord. Inre motivation beskrivs av 
människor som spännande och underhållande. När en individ genomför en aktivitet och upplever att den 
får belöning för det, exempelvis när en individ löser ett korsord, skapar det en motivation hos individen. 
Yttre motivation innebär att aktiviteten behövs för att individen ska nå ett värdefullt resultat. Individens 
beteende påverkas av vilken typen av motivation individen upplever. I de situationer när individen 
känner hög inre motivation, eftersträvar individen den härliga känslan av arbetet. I de situationer när 
individen känner hög yttre motivation eftersträvar individen resultatet. Individens motivation påverkas 
av hur individen upplever autonomi. Individen kan uppleva att situationens resultat beror på krafter som 
individen inte kan påverka eller beror på sig själv. Det är bara när individen upplever att sina egna val 
är anledningen till resultatet, som inre motivation skapas. Yttre motivation skapas när situationen inte 
är tillräcklig intressant för att leda till inre motivation (Jansson 2015). 
 
Enligt Amabile (2012) behöver individer som vill arbeta kreativt fyra olika komponenter. Kreativitet 
handlar om något nytt och kan vara en ny produkt eller lösning för en uppgift. En komponent handlar 
om inre och yttre motivation. Inre motivation som innebär att individen löser en uppgift eller problem, 
eftersom det är utmanande och tillfredställande för individen och yttre motivation som handlar om att 
motivationen kommer från exempelvis konkurrens och kontraktförmåner. En komponent handlar om 
individens färdigheter, vilken kunskap, talang och intelligens individen har. En komponent handlar om 
hur individens egenskaper och stil bidrar till individens disciplin i arbetet, självständighet och hur 
individen tolererar tvetydigheter. En komponent handlar om hur arbetsmiljön (också kallad sociala 
miljön) påverkar kreativiteten, eftersom det finns faktorer i arbetsmiljön som kan hindra kreativiteten, 
exempelvis normer. 
 
2.6 Samarbete 
Det är viktigt att teammedlemmarna arbetar bra tillsammans för att kunna nå det gemensamma målet de 
har satt upp. Istället för att de fokuserar mest på sina individuella mål. Detta är en svårighet med Scrum 
enligt (Ching & Mutuc 2018). Det är alla teammedlemmars ansvar att det gemensamma målet uppnås. 
Därför behöver Scrum Mastern, teammedlemmarna och produktägaren samarbeta (Gustavsson 2013). 
Det är viktigt att samarbetet fungerar bra när teamet stöter på hinder, som komplicerade problem. 
Samarbetet är viktigt för att kunna lösa problemen. De individer som lever ut sina känslor, har förmågan 
att kunna skapa goda relationer på sin arbetsplats. Det leder till att de både samarbetar och kommunicerar 
bra med sina teammedlemmar och kan tillsammans med dem lösa utmanande uppgifter och förbättra 
resultaten i stora projekt (Revanzi et al. 2018).  
 
2.7 Tvetydigheter 
Teammedlemmar behöver ha en gemensam förståelse. Därför ska en teammedlem skicka ett 
meddelande, som ska bli mottaget av en annan teammedlem som ska tolka meddelandet och bekräfta 
till avsändaren att den förstått meddelandet (Marlow et al. 2017: 579). Weick (1995:93) talar om 
egenskaper för tvetydiga situationer. Egenskaper för tvetydiga situationer kan exempelvis vara 
motstridiga tolkningar, eftersom individer kan tolka fakta och dess betydelse på olika sätt. Det kan vara 
problem, eftersom ett problem ofta är en blandning av flera andra problem. Det kan vara mål, eftersom 
mål är otydliga eller tydliga, vilket innebär att de är motsägelsefulla. Det kan vara roller, eftersom 
rollerna är otydliga, vilket leder till att det blir oklart vem som har ansvaret. Det kan vara förståelse, 
eftersom individer inte förstår hur olika situationer skapas och blir därför osäkra på hur de ska få de 
effekter som de vill ha. Det kan vara metaforer och symboler, eftersom individer använder det istället 
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för definitioner som de borde använda när de vill uttrycka sina synpunkter. Det kan vara pengar och tid, 
eftersom brist på det gör att situationen blir kaotisk.  
 
2.8 Informationssystem 
Människor har olika uppfattningar om vad informationssystem innebär. Företag samlar in information 
på olika sätt. Det kan vara genom papper och penna, men det kan vara besvärligt. Därför kan företag 
använda datorsystem för att samla in sin information (Paul 2010). Definition av informationssystem är:  

”Informationssystem är en integrering mellan människor, data  
och informationsteknik.” (Lu et al. 2011:811;författarens översättning). 

Företag som använder informationssystem gör det av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om 
att de med hjälp av ett informationssystem vill förbättra sina konkurrensfördelar, minska sina kostnader 
och öka sin produktivitet. Genom informationssystemet kan de samla in information som de kan hantera 
och spara för att senare använda vid beslutsfattande i verksamheten (Lu et al. 2011). Idag är företag 
mycket beroende av informationsteknologi, eftersom organisationer använder både hårdvara, 
programvara och informationssystem för exempelvis försäljning och kommunikation. 
Samarbetsprogram är ärendehanteringssystem som hjälper team att uppnå sina mål. Samarbetsprogram 
stödjer alla teammedlemmar genom att alla kan skapa innehåll och teammedlemmarna kan kommentera 
varandras inlägg. Hela organisationen får tillgång till den information som finns i samarbetsprogrammet, 
men informationens tillgänglighet kan ha en tidsbegränsning. Samarbetsprogram är enkelt att använda 
och ger information till rätt person. Genom samarbetsprogramvara kan olika organisationer samarbeta 
och det är viktigt att samarbetsprogrammet både stödjer projektarbete, dokumentationsutbyte, 
supportanvändning, mobilapplikationer, integration med andra programvaror, säkerhet och 
användarvänlighet (Komarov et al. 2014). Felspårningssystem är processen för att spåra problem, hålla 
koll på programproblemen eller problem som finns i utvecklingsprojekt. I felspårningssystemet är det 
databasen som lagrar buggar (Ochei et al.2016). 

2.9 Kommunikation 
Kommunikation i team innebär att information delas mellan två eller flera teammedlemmar. Det kan 
vara kommunikation som e-post eller interaktion genom ansikte mot ansikte. Att kommunikationen i ett 
team är bra behöver inte vara relaterat till en högre lagprestanda, eftersom det finns team som visar god 
prestanda, trots att deras kommunikation med andra teammedlemmar är begränsade. Teammedlemmar 
som känner varandra har en högre grad av prestationsförmåga i jämförelse med de teammedlemmar som 
är obekanta med varandra. Anledningen till att de kan utföra sina uppgifter på ett effektivare sätt, trots 
att de kanske inte har en öppen kommunikation, beror på att de har en gemensam närvaro. Eftersom de 
lär sig hur teammedlemmarna kan reagera på olika situationer även om de inte kan kommunicera med 
varandra (Marlow et al. 2017). Kommunikation behövs vid förändringsarbete och hur mycket 
kommunikation som behövs skiljer sig, eftersom det beror på hur stor förändringen ska vara och hur 
tydlig visionen är (Maximini 2018). Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra i team och att 
teammedlemmar förstår varandra och delar sin kunskap till varandra, eftersom det påverkar framgången 
av systemutvecklingen (Lu et al. 2011).   

I Scrum Guiden nämns fyra olika sätt att kommunicera, möten (ceremonier) som är tillfällen i sprinten 
att granska och anpassa det som utvecklas. De olika mötena är det dagliga Scrum-mötet, sprintplanering, 
sprintgranskning och sprintåterblick (Schwaber &Sutherland 2014). Carneiro et al. (2018) nämner även 
startmöte, som innebär att Scrum-teamet tar fram en odetaljerad produktbacklogg som har ett huvudmål 
för projektet. Det dagliga Scrum-mötet sker mellan Scrum Mastern och Scrum-teamet. Mötet går mötet 
ut på att kommunikationen ska förbättras och att hinder ska kunna undanröjas för att utvecklingen ska 
gå bra. Det dagliga Scrum-mötet ska hållas varje dag samma tid, på samma plats och under mötet ska 
arbetet planeras för ett dygn. Det dagliga Scrum-mötet har en tidsbegränsning på 15 minuter och ska 
leda till att Scrum-teamet får bättre insikt i om de börjar nå målet och inom den planerade tidsramen 
(Schwaber och Sutherland 2014). Sprintplaneringsmötet innebär att Scrum-teamet och projektägaren 
diskuterar vilka krav och funktioner som ska utvecklas under nästa sprint och formulerar ett mål för 
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sprinten, samt gör prioriteringar av produktbackloggen. Sprintplaneringsmötet får maximalt vara en dag 
(Jansson 2015). Definition av sprintplaneringsmöte är: 
 

 ”Processen med sprintplanering kommer att överväga design och användarbidrag inom  
sprintar.” (Kikitamara och Noviyanti 2018:585; författarens översättning). 

 
Under sprintplaneringen diskuteras även hur arbetet ska genomföras, vad som skall åstadkommas och 
vad målet är med sprinten. Det är produktägaren som för diskussionen fram om vad som behöver bli 
färdigt under sprinten. Scrum-teamet diskuterar för att gemensamt förstå vad de behöver arbeta med 
under sprinten för att uppnå målet. Om Scrum-teamet upplever att det blir för mycket eller för lite arbete 
kan de omförhandla med produktägaren. Under mötet kan även andra personer delta som kan ge Scrum-
teamet goda råd (Schwaber & Sutherland 2014). Definition av sprintgranskning är: 
 

 ”Sprintgranskningsmötet hålls i slutet av varje sprint, vilket är en  
planerad inspektions- och anpassningsmöjlighet för det som  
har utvecklats.” (Carneiro et al. 2018:939; författarens översättning). 

 
Teamet utvärderar den nya versionen av produkten tillsammans och deltagarna ger återkoppling på 
produktens funktionalitet, samt diskuterar förbättringsförslag, vad som behöver prioriteras och ändrar 
kraven (Jansson 2015). Det är Scrum Mastern som anordnar sprintgranskningsmötet i slutet av varje 
sprint, för att inkrementet ska granskas och produktbackloggen anpassas. Mötet får maximalt vara fyra 
timmar långt (Schwaber & Sutherland 2014). Sprintåterblickmötet hålls efter varje sprintgranskning och 
innebär att Scrum-teamet och produktägaren tillsammans utvärderar sina erfarenheter under sprinten 
och bestämmer hur de ska genomföra nästa sprint. Syftet med mötet är att de ska lära sig av deras 
erfarenheter och mötet får maximalt vara tre timmar långt (Jansson 2015). Definition av 
sprintåterblicksmötet är:  
 

”Sprintåterblicksmötet underlättar för alla involverade medlemmar att 
 reflektera över vad som har gjorts i ett projekt och hur det kan  
förbättras i nästa sprint.” (Landaeta et al. 2001:651; författarens översättning). 

 
Sprintåterblicksmötet anordnas av Scrum Mastern, då Scrum-teamet och Scrum Mastern tillsammans 
skapar de en plan för hur de ska förbättra nästa sprint och utvecklingsprocessen. Genom att de granskar 
tidigare sprintar (Schwaber & Sutherland 2014). Carneiro et al. (2018) säger att teammedlemmarna ska 
informera varandra om vilket arbete de har genomfört sedan sitt senaste möte, vad de ska genomföra till 
nästa möte och om det finns något hinder som Scrum Mastern behöver agera på och kan behöva 
undanröja. 
 
2.10 Tillit 
Kommunikationen påverkar tilliten mycket starkt (Baskerville och Nandhakumar 2007). Maximini 
(2018) säger att det är viktigt att skapa förtroende för medlemmarna i sitt team och att alla 
teammedlemmar har tillit till varandra. För att ett team ska bli aktivt måste de ha tillit. Genom att ha 
ansikte mot ansikte aktiviteter kan ett team komma igång effektiv. Interaktionen ansikte mot ansikte 
skapar snabbt ett förtroende, eftersom det skapar förmågan, (et vill säga tron på att personen besitter rätt 
kompetens, välviljan, det vill säga tron på att personen vill prestera bra och integriteten, det vill säga 
tron på att personen följer de principer som finns (Baskerville och Nandhakumar 2007). Revanzi et al. 
(2018) argumenterar för att emotionell intelligens har en påverkan på tilliten för teamet, och att tilliten 
påverkar teamets resultat. Känslomässigt intelligenta individer presterar bättre i stora projekt och 
utvecklar tillit för sitt team. Om individen litar på sitt team blir det lättare att kommunicera och dela 
med sig av kunskap. Uppfylla sin roll och bidra till att uppgiften slutförs framgångsrikt. När problem 
uppstår i arbetet har känslomässigt intelligenta team större chans att lyckas, eftersom teammedlemmarna 
litar på varandras förmåga och tillvägagångssätt för att nå målet. Teammedlemmarnas tillit har också en 
positiv påverkan på uppgiftens prestanda, eftersom team som är känslomässigt intelligenta kan komma 
överens om vilka tillvägagångssätt de ska ha för att nå målet, de kan gemensamt fastställa normer, 
standarder och delar med sig av sina kunskaper, vilket leder till en högre prestationsförmåga (Revanzi 
et al. 2018). 
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2.11 Kultur 
När människor arbetar med Scrum sätter de upp värderingar och regler. Scrum-kulturen handlar om de 
förväntningar som människorna har genom deras värderingar och regler. Organisationen kan genom 
kulturen påverkas positivt och negativt (Maximini 2018). En Scrum-kultur som alla människor följer,  
som arbetar i Scrum är att de klär sig ganska ledigt under arbetet, i exempelvis sportkläder, t-shirt och 
skjorta. Det är i princip förbjudet att använda kostym när inte besökare deltar, exempelvis sponsorer och 
kunder. Klädnormen är att klä sig rent och enkelt (Maximini 2018). 
 
En annan Scrum-kultur är arbetsmiljön. Den är mycket individuell och visar inte enhetlighet. 
Arbetsmiljön kan ändras mycket och den är strukturerad, även om det av andra personer utanför Scrum-
teamet kan uppfattas som kaotiskt. På en Scrum arbetsplats kan det finnas sällskapsrum med 
kaffemaskiner och sköna soffor, rymliga grupprum som max rymmer tjugo personer. Det kan finnas 
lugnare platser där det går att arbeta individuellt, på väggarna kan det finnas information som är 
intressant för medarbetarna, exempelvis dagliga-/större mål eller annan information som inte handlar 
om arbetet. Scrum-teamet behandlar varandra respektfullt och har vanligtvis en öppen kommunikation 
ansikte mot ansikte, men kommunikationen kan också ske genom videokonferenser. Därför går det även 
att se videokonferensskärmar, kameror och hörlurar på arbetsplatsen (Maximini 2018). 
 
I Scrum kulturen finns inte rangsystem och titlar, utan personer som värderas högt har mycket kunskap. 
De kan belönas genom personlig utveckling och kan få ändra roll, få en löneökning eller delta i fler 
viktigare projekt. Det går dock inte att få exempelvis en högre maktposition eller en finare företagsbil.  
Individer får belöning genom deras samarbete, hjälpande beteende och aktiva deltagande i arbetet.  
 
Det är ovanligt med bestraffning i Scrum, men det kan hända om individens beteende sänker exempelvis 
produktiviteten eller prestationen i teamet genom att ha ett antagonistiskt beteende. Scrum deltagare 
som bryter mot regler och värderingar i Scrum-kulturen blir bestraffade. När någon handling borde 
belönas eller bestraffas ska detta meddelas omedelbart till den person som är ansvarig (Maximini 2018). 
 
Det finns ledare utanför Scrum-teamet som vill hjälpa teamet att bli självstyrande. De försöker lyfta 
sina medarbetares färdigheter genom coachning (Maximini 2018).  
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2.12 Analysmodell 

 
Figur 2: Analysmodell över framgångsfaktorer för användning av Scrum inom Scrum-team i ett  
               konsultföretag 
Källa:    Författaren 
 
2.12.1 Förklaring av analysmodellen i sin helhet 
Den här analysmodellen är framtagen för att visa framgångsfaktorer för användning av Scrum inom 
Scrum-team i ett konsultföretag (se figur 2). I analysmodellen ser vi aktörerna grupp och individ. Den 
dubbelriktade pilen mellan aktörerna visar att en grupp påverkar en individ och att en individ påverkar 
en grupp. Aktören grupp har indikatorerna organiseringslogik, ärendehanteringssystemets egenskaper, 
kommunikation och samarbete. Aktören individ har indikatorerna lärande och engagemang.  
Den enkelriktade pilen med ett plustecken visar att när aktörerna grupp och individ tillsammans ökar, 
kan den beroende variabeln öka. Den beroende variabeln är framgångsrikt användande av Scrum. Den 
beroende variabeln har indikatorerna kontinuerligt lärande, fungerande samarbete, gemensam kultur 
och högre systemanvändarvänlighet. 
 
2.12.2 Grupp 
2.12.2.1 Organiseringslogik  
Gruppen ska vara självorganiserad och tvärfunktionell i Scrum. Det innebär att gruppen tillsammans 
ska arbeta för att nå deras mål, att de kan arbeta tillsammans på egen hand utan att någon annan styr 
arbetet utifrån och att de inte behöver ta hjälp utanför gruppen, eftersom gruppmedlemmarna har rätt 
kompetens (Schwaber & Sutherland 2014).  Gruppen ska också ha hög agreeableness och kunna hantera 
tvetydigheter enligt Agina et al (2019), som innebär att Scrum-teamet arbetar bra tillsammans, lyssnar 
på varandra, visar respekt och vågar testa nya idéer. Tvetydigheter handlar också om att Scrum-teamet 
ska förstå varandra och tolka problem, mål och roller lika enligt Weick (1995:93).  
 
2.12.2.2 Kommunikation  
Gruppens framgång påverkas av hur bra deras kommunikation fungerar (Lu et al. 2011). Gruppen 
behöver tillit, eftersom det påverkar kommunikationen (Baskerville och Nandhakumar 2007). Det är bra 
om gruppmedlemmarna är känslomässigt intelligenta, eftersom de då lättare känner tillit till gruppen, 
vilket bidrar till att det blir lättare att kommunicera, samarbeta, dela kunskap och lyckas med sina 
arbetsuppgifter (Revanzi et al. 2018). 
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2.12.2.3 Samarbete  
Eftersom hela gruppen har ansvaret för att nå målet i projektet behöver de kunna samarbeta bra 
(Gustavsson 2013). Samarbetet är viktigt för att gruppen ska kunna arbeta bra och lösa svåra uppgifter 
(Revanzi et al. 2018). 
 
2.12.2.4 Ärendehanteringssystemets egenskaper 
Grupper behöver samla information, vilket de kan göra med informationssystem (Paul 2010). Grupper 
behöver ärendehanteringssystem med samarbetsförmåga, eftersom de i samarbetsverktyg kan ge stöd i 
projektarbeten för att kunna kommunicera, dela viktig information mellan varandra och nå sina mål 
(Komarov et al. 2014). Grupper behöver också system med felspårningsförmåga, eftersom det innebär 
att problem spåras och det går att hålla koll på de problem som uppstår i utvecklingsprojekt och program 
(Ochei et al.2016).  
 
2.12.3 Individ 
2.12.3.1 Lärande 
Gruppen behöver god kunskap och erfarenhet av Scrum för att kunna arbeta i Scrum-projekt (Maximini 
2018). I Scrum-arbetet ska gruppmedlemmarna lära sig under arbetet och kunna använda den förvärvade 
kunskapen i framtiden (Jansson 2015). 
 
2.12.3.2 Engagemang 
Att gruppmedlemmarna ska vara engagerade är en utmaning (Hanslo och Mnkandla 2018). Om gruppen 
uppnår framgång eller inte beror på engagemanget i gruppen mer än tekniken de använder (Lu et al. 
2011). Motivation påverkar gruppmedlemmarna om de får energi att orka nå målet. Motivationen kan 
vara inre eller yttre. När en gruppmedlem har inre motivation innebär det att individens motivation ligger 
i belöningen som den får när den genomför en aktivitet och när individen har yttre motivation innebär 
det att aktiviteten behövs för att individen ska uppnå ett värdefullt resultat. Individens beteende påverkas 
av vilken motivation den upplever (Jansson 2015). 
 
2.12.4 Framgångsrikt användande av Scrum   
När en verksamhet använder Scrum på ett framgångsrikt sätt innebär det att teammedlemmarna lär sig 
kontinuerligt under arbetet och kan använda kunskapen de tagit till sig i framtida projektarbeten (Jansson 
2015). Teammedlemmarna samarbetar bra med varandra, eftersom ett bra samarbete påverkar om 
projektet blir framgångsrikt (Revanzi et al. 2018). Teamet har en gemensam kultur, vilket innebär att 
teamet delar värderingar, regler och normer (Maximini 2018). Det innebär också högre användar-
vänlighet hos systemet, eftersom kunden får delta i utvecklingsarbetet och kan få utvecklingsteamet att 
arbeta fram det system som de vill ha (Koch 2011). 
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3 Resultat  
 

 
I Resultatkapitlet presenteras resultatet från de semi-strukturerade intervjuerna, i form av ett utdrag 
från en intervju och resultat-tabeller. 
 
 

3.1 Ett utdrag från intervjun med Web-Scrum Master 
             Individnivå: 

 Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos individen som påverkar ett 
framgångsrikt användande av Scrum?  
Den frågan var inte jättelätt. Det är anpassningsbarhet. Personerna ska funna flyta lite. 
Förflytta sig mellan olika arbetsuppgifter, tekniker och inte sitta i sitt spår och bara kör sin 
grej. 
Lärande 

 Hur lärde du dig Scrum?  
Formell certifiering.  

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta i Scrum projekt?  
Tre månader som SM på ÅF, och erfarenhet från tidigare arbeten. 

 Hade du tidigare erfarenhet av att arbeta med Scrum, innan du började arbeta på ÅF?  
Ja, det hade jag. 

 Vilka har varit dina största utmaningar i Scrum-arbetet? 
Vi har inte riktigt en klar produktägare. Vi har heller inte riktigt en klar mottagare på det sättet 
som vi kanske borde ha för att det ska fungera. Det är väl det, annars överlag med Scrum är det 
att vi inte har arbetat mycket i det för att kunna förstå alla delar. Vad en Scrum Master förväntas 
att göra exempelvis. 

 I hur stor utsträckning använder ni er av den agila utvecklingsmetoden Scrum?  
Scrum-ish. Det finns ingen som arbetar i ren Scrum. Vi försöker ha någon planering och vi har 
dagliga standups som är timeboxad, vi har sprintåterblick efter, för att se vad det är som gått bra 
och dåligt. Sedan har vi refinements, men som inte fungerar jättebra, eftersom vi inte har en 
produktägare, utan vi har en hög i diverse olika projekt. Det gör att det är svårt att få tag på dem. 
Vårt slut är att vi förhoppningsvis har en sprintåterblick och sedan har vi planering för nästa. Vi 
försöker att planera. Om vi tar en ny näve tasks och fyller på det som vi redan har. Vi är kanske 
i mångt och mycket inte välbekanta med Scrum. 

 Vilka utmaningar ser du att ni har i framtiden med Scrum?  
Det är tvådelat. Det ena är internt att alla i teamet verkligen förstår och vill jobba enligt Scrum. 
Den andra utmaningen är att vi ska ha en produktägare och inte ha en hel hög som vi inte 
kommer någonstans med, för att de inte har tid att vara beslutsmässiga. Det är de största 
utmaningarna vi har. Internt är det att försöka tydliggöra vad det är som ska göras i Scrum som 
behöver jobbas med. Externt att vi måste ha en klar väg in och ut för saker och ting. 

 I vilken grad anser du att Scrum har förändrat er verksamhet/verksamhetsprocesser? 
Den har påverkat. I vissa team mer en andra. Just vårat team är väl att vi har tre veckors sprintar 
och försöker göra något av det, men sedan kan vi inte följa de här tre veckors med leverans i 
slutet eller ens varannan sprint. För vi har många olika system att vi inte kan fokusera åt något 
håll. Hela havet stormar.  

 Vilka nyttor anser du finns att använda Scrum-metoden för systemutveckling? 
När vi jobbar i ett projekt och inte i flera projekt. Där du kan göra grejer och leverera någonting 
i slutet och kan fokusera. Det är väl det, att ha ett team som löser ett eller flera system, men har 
en riktning och inte åt alla håll.  

 Vilka svagheter anser du finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling? 
Det är väl det här att många inte är anpassningsbara utifrån Scrum-metoden. Scrum rent är inte, 
den är rätt fyrkanting, men verkligheten är inte alls fyrkantig på det sättet och det kan vara svårt 
att få vissa av de här bitarna att stämma överens. Alla kör Scrum-ish.  



 24 

3.2 Intervjusvar sammanställda i tabeller 
Tabell 1-5 sammanfattar resultaten från den fem intervjuerna. Den första personliga intervjun var med 
Scrum Mastern från Web-Teamet och tog 48 minuter att genomföra (se tabell 2). Den andra personliga 
intervjun var med teammedlemmen (och före detta Scrum Master) från Web-Teamet och tog 64 
minuter att genomföra (se tabell 3). Den tredje personliga intervjun var med Teamledaren och tog 50 
minuter att genomföra (se tabell 1). Den fjärde personliga intervjun var med Scrum Mastern från Int-
Teamet och tog 50 minuter att genomföra (se tabell 4). Den femte och sista personliga intervjun var 
med teammedlemmen från Int-Teamet och tog 54 minuter att genomföra (se tabell 5). 
 
Tabell 1: Data från ÅF, Teamledare 

Data från Teamledare 
Grupp 

Om intervjupersonen 
 Jag är verksam inom IT-branschen. På ÅF jobbar med mjukvaruutveckling och jag tror vi är runt 300 

medarbetare och ungefär 45 personer på min avdelning. Min roll som Teamledare har inget med Scrum att göra, 
men innebär att jag assisterar vår sektionschef med diverse uppgifter för att avlasta henne på diverse sätt. Det 
handlar om att se medarbetare, närvara för att de ska känna att de har tillräckligt med uppmärksamhet och någon 
de kan prata med om det behövs. Jag hjälper till med mycket praktiska saker, exempelvis visar nyanställda runt 
och har utvecklingssamtal med medarbetarna. I Scrum rollen är jag som en projektledare och spindeln i nätet. 
Jag är en av dem som bedriver de större utvecklingsprojekten, som löper parallellt med teamen och deras arbete, 
för att projekten ska resultera i arbetspaket som hamnar i Scrum-teamens sprintar. På ÅF saknar vi en hel del 
produktägare för en del utav systemen, därför går jag in och gör lite proxy där, styr upp, ser till att saker händer 
där, kommunicerar med kund och koordinerar en hel del. Sedan 2015 började jag på ÅF som projektledare, men 
då hade vi det inte uttalat med Scrum rollen. Det har växt fram med tiden. Det var lite Scrum-ish förut. För 
något år sedan gjorde vi ett stort arbete där vi verkligen gick in för att nu ska vi verkligen säga att vi kör Scrum, 
och anpassade vårt arbetssätt i en enhetlig process. 

Nyttor och svagheter 
 Jag anser att nyttor som finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling är flexibilitet. När vi får till 

en process som är lätt att ta till sig an, exempelvis om en teammedlem byter team och snabbt kan komma in i 
teamet, eftersom den känner igen sig på grund av att det är samma termer och tänk, även om det nya teamet 
kanske har anpassat vissa delar. Jag anser att de svagheter som finns med att använda Scrum-metoden för 
systemutveckling är att teammedlemmar kan ha olika uppfattningar om vad som är agilt. En del kanske tycker 
det inte är agilt arbete, eftersom det tar det till hundra procent, men i jämförelse med något annat är det agilt 
arbete. Sedan är en svaghet att Scrum-teamet inte vet kostnaderna i förväg, om de skulle haft ett stort paket som 
de vet från början till slut vad det ska innehålla. Istället håller Scrum-teamet på att skruva längs vägen.  

Organiseringslogik 
 Jag anser att teamen har olika god kunskap om agila-metoder. Många har det, är duktiga och läser på. Det finns 

de som är väldigt duktiga och de som är m indre duktiga. Det är kanske dem som är mindre engagerade som har 
mindre kunskap. Det finns ett samband där.  
*Jag anser att teamen är självorganiserade, men att det behöver stöd och det är där jag kommer in i bilden. Det 
finns brist på produktägare och därför får jag komma in i form av en projektledare. Jag matar Scrum-Tamen 
med efterliggande grejer till backlogen, vilket i vanliga fall kanske vi på ÅF hade prioriterad till produktägaren. 
Teamen är rätt ganska självorganiserade, men jag får stödja och hjälpa dem. 

 Jag anser att vi inte har något team som är fullständigt tvärfunktionell, eftersom det finns många kompetenser 
som vi skulle behöva, men vi har inte jobb för det antalet personer. Vi har väldigt mycket specialkompetens som 
vi får lov att låna in i sådna fall. Idag har vi delat upp teamen på system och vi pratar om att dela upp dem efter 
funktioner istället, där vi då plockar in kompetens från olika systems som behöves för att kunna komplettera en 
funktion, men det är lite svårt, eftersom vissa system kan bara en person och den personen kan ju inte vara med i 
alla team. Det är väldigt svårt att uppnå det. 

 Båda Scrum-teamen har hög agreebleness. Det ena teamet är ganska stort och har ganska många nya personer i 
teamet. Därför är det svårt att göra en bedömning där, men jag skulle säga att agreebleness är hög, eftersom det 
inte är mycket konflikter där. 

 När det gäller tvetydigheter anser jag att Int-Teamet är väldigt analyserande, eftersom de plockar sönder allt i 
beståndsdelar och tittar på allt från alla håll och kanter. Det andra teamet, Web-Teamet är inte mogna på det 
sättet, eftersom de har ganska många nya personer i Scrum-teamet och hanterar väldigt många olika system. I 
det teamet har medlemmarna svårt att tycka någonting, eftersom de inte har erfarenheter. Jag anser att det är 
viktigt att teammedlemmarna känner tillit till varandra, eftersom teamet behöver tillit för att bli aktivt. Om 
teammedlemmarna litar på varandra blir det mindre ifrågasättande på dumheter och mindre konflikter. Genom 
att teamet litar på varandra har teammedlemmarna bättre förutsättningar för att veta vart de har varandra.  

 Jag anser att det inte finns någon som inte är empatisk. 
Kommunikation 
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 Jag anser att individerna får belöning för sina prestationer, oavsett Scrum eller inte. Vi har stora 
utvecklingsmöjligheter och för de personer som visar fram fötterna syns det i deras lönebesked också. Vi hittar 
på många roliga saker tillsammans som är en form av belöning. 

 Jag anser att bestraffning känns väldigt hårt och tänker mer att vi försöker ge feedback på vad det är som inte 
fungerar bra och pratar med varandra. Det kan vara personliga egenskaper mellan personer som inte fungerar, 
och då får vi titta på situationen och se vad vi kan göra åt den. Om någon ska byta uppdrag. Det är ju konflikter 
mellan personer givetvis, men jag brukar nog se det mer som dynamik och att vi försöker vända det till något 
positivt. 

 Jag känner inte igen att arbetsmiljön är strukturerad, men kan uppfattas som rörig.  
 Jag anser att det stämmer helt och hållet att det inte finns rangsystem och finare titlar i våra Scrum-team. 
 Vi använder alla kommunikationskanaler du kan tänka dig. 
 Vi har en geografisk spridning av teammedlemmar och jag anser att med en geografisk spridning blir Scrum-

teamet inte lika tight som när de sitter nära varandra. Min roll som projektledare ingår egentligen inte i Scrum-
tänket över huvud taget, men som projektledare har jag svårare att följa upp, om det behöver göras. Distans är 
alltid svårare, eftersom Scrum-teamet inte träffas lika ofta och det blir inte lika naturligt på det sättet. Det är 
absolut inte omöjligt att arbeta på distans, men Scrum-teamet får lägga lite mer tid på att hålla konversationen.  

 Vi har Scrum-möten, men följer inte den rekommenderade tidsramen. 
Samarbete 

 För att undvika missförstånd pratar vi med varandra och det är en punkt som alla kan bli bättre på. Mitt stöd 
innebär mycket, tänk på det här och tänk på det här. Vi har gjort kommunikationsövningar, för att 
teammedlemmar inte bara ska tänka över sitt egna perspektiv. 

 Teammedlemmarna i Scrum-teamen har bra relationer och de känner varandra, eftersom de arbetar i samma 
rum. 

 För att teammedlemmarna ska lära känna varandra har vi teambuilding aktiviteter och gör roliga aktiviteter 
tillsammans, som exempelvis konferensresor. 

 Om teammedlemmarna har lätt eller svårt att ta gemensamma är svårt att säga och beror på vilken kompetens de 
har och hur tydliga kraven är ifrån kund. 

 Hur vi sätter upp mål för projekten är väldigt olika. Vi har haft teamarbete där vi sätter upp gemensamma mål 
för teamet, som handlar om varför teamet finns, eftersom teammedlemmarna matas med uppgifter och ibland 
råkar uppgifterna vara projekt och ibland andra saker. Det kan vara sprint mål som teamet sätter upp också. 

Ärendehanteringssystemets egenskaper 
 Jag anser att JIRA är anpassningsbart och vi har inte provat något som känts bättre.  
 Jag anser att Confluence fungerar bra. Jag är väldigt sällan inne i det och har väl därför inte riktigt lärt mig hur 

jag lägger in artiklar och sånt på ett bra sätt. Jag tycker det är lite omständligt, men det är väl en vanesak. 
 Jag anser att våra kommunikationsverktyg fungerar bra. Det är väl Skype som strular med ljud ibland, men det 

kan väl vara på grund av uppkoppling.  
Individ 

Lärande 
 Jag har haft en form av ledarroll sedan år 2010 - 2011, som innebär att jag stödjer medarbetare. Jag har inte en 

roll att vara coach, men det handlar om att leda folk. Jag vill få folk att leda själva och på det sättet är de lite 
coachande. Teamen ska inte känna sig toppstyrda av mig. Jag försöker vara hjälpsam med mina år i branschen.  

 De utmaningar jag ser att vi har i framtiden med Scrum är att om vi får alla bitar på plats ttror jag att vi kommer 
ha ett mycket lättare arbete, men det kommer att dyka upp nya utmaningar och vilka är dem, det är ju helt 
omöjligt att veta. 
Många teammedlemmar är frustrerade och min största utmaning är att lugna teamen och få dem att acceptera 
situationen och samtidigt vilja vara proaktiva och självdrivande. Vi vill ha ett arbetsklimat som är kreativt och 
folk ska kunna prata öppet om vad de tycker och tänker. När det blir frustration i teamen på grund av att det går 
sakta hos kund, spelar det ingen roll hur många gånger jag säger att kunden jobbar på det och jag får prata med 
kunden och försöker få kunden att prata med Scrum-teamet. Jag är lite utanför Scrum-teamet.  

 Vi använder den agila utvecklingsmetoden Scrum såpass mycket vi kan. 
 Jag anser att Scrum har förändrat våra verksamhetsprocesser. Det känns som att vi är lite lugnare i att hantera 

saker nu. Vi lägger ärenden i en backlog och har en bra struktur på arbetspaketen och kan prioritera, sortera och 
strukturera. 

 Jag vet inte om jag anser mig inte själv ha god kunskap om agila-metoder, för jag kan bli bättre. Vi har inte kört 
Scrum tydligt här speciellt länge. 

Engagemang 
 För att få teammedlemmarna engagerade har vi haft fått utbildning, hjälp och tips om agila-metoder från en 

person på Karlstad Universitet. 
 Jag anser att engagemanget hos en individ är viktigt i Scrum-arbetet. Det blir mycket lättare i min roll om 

engagemanget finns hos individerna och jag kan lita på teamet. Teammedlemmarna kan också lita på varandra. 
Om någon inte är engagerad får alla andra mer jobb att göra. Samarbetet blir inte bra och individen är inte en 
lagspelare.  
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 Jag anser att stöd och engagemang är viktigt från ledningen som vi har ett beroende av. Om vi inte hade haft det 
stödet hade vi exempelvis inte haft råd att ha personen från Karlstad Universitet som undervisade hos oss, 
eftersom det kostar pengar. 

Framgångsrikt användande av Scrum 
Hur individen påverkar 

 Viljan är viktig hos individen. Att personen ser lösningar, möjligheter och inte fastna på hinder, utan försöka ta 
sig förbi dem. Det finns en del fyrkantighet hos vissa personer och det skapar en större stelbenthet och 
konflikter i dem Scrum-teamen. 

Hur gruppen påverkar 
 Det är viktigt att Scrum-teamet vet vart de har varandra, är samspelta, har högt i tak och kan vara ärliga mot 

varandra. Att teamet kan säga till om det är något som skaver, för att få en möjlighet att rätta till det. 

Vad respondenten anser 
 Jag anser att erfarenhet är en framgångsfaktor. En person som har prövat olika saker och vet vad som fungerar 

bra. Att folk har vilja och engagemang är en framgångsfaktor. Jag anser också att teamet har gemensamma mål i 
det de jobbar med, att de jobbar åt samma håll och har en samsyn i det de ska åstadkomma är en 
framgångsfaktor. En tydlig process och att den är samma hela tiden är också en framgångsfaktor. 

Påverkansrelationsfrågor 
Hur en grupp påverkar en individ 

 Jag anser att hur mycket en grupp påverkar en individ är väldigt personligt. En del personer är väldigt 
lättpåverkade av en grupp, medan en del totalt inte bryr sig. Jag skulle vilja säga att en grupp påverkar mycket, 
men sedan finns det ju enskilda individer som inte tycker att något spelar någon roll, utan kör sitt eget race. 

Hur en individ påverkar en grupp 
 Jag anser att en individ påverkar en grupp jättemycket. En person med stort engagemang påverkar, på samma 

sätt som en person kan vara som ett gift som sprider sig. 
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Tabell 2: Data från ÅF, Web-Teamet SM 
Data från Web-Scrum Master 

Grupp 
Organiseringslogik 

 Jag påstår att mitt Scrum-team har god kunskap om agila-metoder. Det beror på att många har jobbat med agila-
metoder i olika grader. Vi har fått utbildning i agila-metoder, vad det är och hur det är tänkt att fungera.  

 Mitt team både är och inte är självorganiserade. Vi har inga otrevliga teammedlemmar.  
 Jag tycker att vi kan hantera tvetydigheter, eftersom vi har en rätt stor spridning på kunskap och vi lyssnar på 

varandra om någon har en idé. Om vi behöver input för något frågar vi även andra Scrum-team.  
 I de projekt jag arbetar med idag är det åtta till tio personer. De arbetar deltid och deltid, och det är svårt med 

deltid. Jag tycker att teamet är för stort och att någonstans mellan fyra till sex personer hade varit lagom, men då 
hade vi inte kunnat ha den arbetsbelastning som vi har idag. Den spridning av projekt vi jobbar med håller inte 
om vi är få personer. 

Kommunikation 
 I mitt team har vi stor tillit till varandra. Vi sysslar inte mycket med känsloyttringar och är kanske inte speciellt 

emotionella utåt.  
 Jag tror inte att någon har brutit mot regler och vi har inte bestraffningar. Vi ger mest en generell påminnelse att 

vi håller oss till det vi kommit överens om i Scrum-teamet. 
 Det har aldrig hänt att jag plockat ut en teammedlem och kommer med största sannolikhet heller inte att hända.  
 Det händer väldigt sällan att jag får förlänga ett möte. Det är snarare tvärtom att jag får försöka korta ner dem 

mycket och höja produktiviteten. 
 Jag är inte öppen för kontorslandskap som vi har nu. Det är de värsta jag vet för att skapa produktivitet.  
 Scrum-teamet är utspritt och även kunskapsnivåerna. 
 Jag tycker det stämmer att vi inte har rangsystem, vi är utvecklare, punkt.  
 Vi kommunicerar genom alla tänkbara kommunikationsmedel förutom videokonferenser, eftersom vi inte 

behöver titta på varandra när någon är borta och vi använder möjligtvis Skype för att dela skärm. Vi använder 
chattprogram, e-post, JIRA boards, ansikte-mot-ansikte.  

 Vi har en geografisk spridning av teammedlemmar, just nu har vi en i Karlskoga och en i Örebro, men det är 
oklart hur stort teamet är för jag vet inte riktigt vilka som är med i Scrum-teamet och vika som är med i något 
projekt som teamet har en del av. Jag tror egentligen inte att en geografisk spridning påverkar projektet. Det är 
mer struligt att vi ha en spridning på projekt.  Att vi inte kan fokusera på någonting, utan att vi har allt åt olika 
håll samtidigt.  

 Vi försöker följa dagliga Scrum-möten. Vi försöker ha sprintplaneringsmöten och det är ett planeringsmöte, men 
sedan vet jag inte om det är speciellt mycket planering. Vi är begränsade tidsmässigt och jag är glad om vi kan 
få ihop två timmar. Sprintgranskningsmöten har vi ibland och demo när vi har något att visa. Kunden får vara 
med och det är dem vi visar för. Om sprintgranskningsmötet är i början, mitten eller slutet av en sprint är inte 
bestämt. Vi har inte den sprinten som Scrum tänker sig att vi ska ha. Vi försöker ha sprintåterblicksmöten. Det 
händer att det krockar med något annat och senast var det struligt med att många var sjuka och att vi hade strul 
med system. Ibland har det varit att det inte passat av andra anledningar. Detta är det minst viktiga mötet och 
minst prioriterade. I många fall kan sprintåterblicksmötet vara behövligt. Även om resultatet ofta har varit 
givande, är det fortfarande en stor suck efter ett sådant möte. Jag vet inte om jag ens kan boka upp 1,5 timme för 
mötet. 

 Teammedlemmar flaggar inte jätte ofta för hinder, om det inte är att utvecklingsmiljön saknas eller att någon ny 
eller nygammal har kommit in i projektet. Det är väl i stort sett sådant som har kommit upp.  

 Det har aldrig hänt att jag behövt avbryta teammedlemmars arbete. Dels har jag aldrig upplevt behöva det och 
dels har jag inte haft mandat till att göra det. Jag har inte full koll på hur länge folk jobbar. Jag är här först på 
morgonen och är bland dem första som går på eftermiddagen. Om de sitter kvar här till kl.22 på kvällen har jag 
ingen aning.  

 Relationerna i Scrum-teamet är bra. Sedan är det problem på vissa håll mot på distans. Vi känner varandra 
tillräckligt för jobbet i teamet, för att kunna jävlas med varandra om vi känner för det.  

 För att undvika missförstånd försöker vi vara tydliga och försöker kontrollera att vi har förstått samma sak. Jag 
har förstått det såhär, har du också förstått det såhär? Sedan är det väl svårt när vi har nya medlemmar som 
kommer in i projektet och vi har gamla personer i projektet som har en vana att kunna använda saker och vi 
behöver inte förklara allt för dem, eftersom de vet vad vi menar. En del nya kanske är lite rädda för att fråga. 
Det är väl ett starkt pågående arbete att försöka få dem som är insatta att vara lite tydligare och mer beskrivande 
när det behövs. 

Samarbete 
 Samarbetet fungerar bra enligt alla återblicksmöten som vi har haft. Alla har varit nöjda med Scrum-teamet och 

samarbetet. Lite problem med distans har de andra upplevt. Vi har inte projekt EN utan vi har en hel hög. Vårt 
team jobbar med flera olika projekt. Vi gör ett inhopp här och där när det behövs, eller om det är någon särskild 
kompetens personen har. Om Scrum-teamet kan jobba på ser jag inte att det är något bekymmer.  

 Jag tycker att teammedlemmarna har lätt oftast att ta gemensamma beslut. De äldre och mer erfarna har mer 
kompetens, och säger att såhär och såhär borde vi göra. Vi försöker leverera det som kunden har beställt. Jag 
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tror att vi har en gemensam syn i Scrum-teamet på målet, men jag vet inte om vi har en gemensam syn med 
kund. 

Ärendehanteringssystemets egenskaper  
 JIRA funkar väl, men i och med att vi har många olika projekt och områden blir det svårt. Vi vet vart vi vill, 

men vi vet inte hur vi ska ta oss dit. Det duger jämfört med mycket annat.  
 Confluence för informationshantering där det finns information om hur vi ska göra saker, inte vad vi ska göra, 

fungerar hjälpligt. Det är inte tillräckligt strukturerat som jag skulle vilja ha det. Det har väl vuxit fram lite över 
tid, men vad som är vad och hur det är tänkt att fungera finns det inget som säger hur det ska vara. Det har växt 
fram på ett sätt som kanske inte är optimalt.  

 Alla kommunikationsmedel vi använder fungerar bra. Jag tycker vi får fram det vi vill. Som sagt, i Scrum-
teamet och mellan andra Scrum-team fungerar det bra, men problemet är produktägarbiten inte riktigt är på plats 
än. 

Individ 
Om respondenten 

 Vi på ÅF arbetar inom IT- konsultverksamhet, med utveckling och underhåll av IT. Jag har arbetat i rollen som 
Scrum Master på ÅF i snart 3 månader och har varit Scrum Master på tidigare arbetsplatser. Min roll innebär att 
få bort hinder och se till att vi har arbete att göra. Jag är inte en projektledare och har exempelvis inte en budget. 
Jag kanske är pedagogisk, mina kollegor säger det, men jag själv upplever inte har tillräckligt mycket kunskap 
för att själv kunna lära ut. Jag har lite intresse för mentorskap. Jag arbetar som SM för flera projekt i ett team. 
Jag har arbetat även som utvecklare i Scrum-projekt, både på ÅF och tidigare arbetsplats. 

Lärande 
 Jag lärde mig Scrum genom certifiering. Jag har arbetat med Scrum hos en tidigare arbetsgivare och har lång 

erfarenhet av att arbeta i Scrum projekt. Jag har en viss del kunskap av fler agila-metoder, som Kanban i den 
mån att jag vet vad det är och i stort sett vet hur det funkar, och jag har nästan jobbat i det. Det var en blandning 
av Scrum och Kanban som jag jobbade med hos en annan arbetsgivare. Jag tycker att det är viktigt att en Scrum 
Master vet för och nackdelarna med agila-metoder. Jag tycker att jag har ganska bra koll på agilt arbete, men vi 
översätter ju teorin till verklighet och det är en bra lång väg innan vi kommer dit. Jag tycker det är viktigt att 
teammedlemmarna har förståelse för hur de ska jobba för att de ska kunna välja vilken metod vi anser är bäst för 
teamet, och när det kommer uppifrån ”ni ska köra Scrum” kan teamet kan säja ”nej” vi ska köra Kanban, för det 
passar vårt arbetsflöde mycket bättre och kommer ge bättre värde för oss och för kund. 

 De utmaningar jag ser att vi har är att vi inte riktigt har en klar produktägare och en klar mottagare på det sättet 
som vi kanske borde ha, för att Scrum ska fungera. Sedan har vi kanske inte arbetat tillräckligt mycket i Scrum 
för att förstå alla delar och vad en Scrum Master förväntas göra. Utmaningarna med Scrum är tvådelat. Det ena 
är internt att alla i Scrum-teamet verkligen förstår och vill jobba enligt Scrum. Den andra är att vi ska ha en 
produktägare och ha en klar väg in och ut för saker och ting. 

 Scrum har påverkat våra verksamhetsprocesser. I mitt team är det att vi har tre veckors sprintar och försöker 
göra något av det, men sedan kan vi inte följa de här tre veckors sprintarna med en leverans i slutet, eller ens 
varannan sprint. Det finns ingen som arbetar i ren Scrum, men vi försöker ha Scrum-möten. 

 Nyttor med Scrum-metoden för systemutveckling är när vi jobbar i ett projekt och inte i flera. Då kan vi göra 
grejer, leverera någonting i slutet och kan fokusera. Fördelen är att vi har en riktning och inte går åt olika håll. 

 Svagheter med Scrum-metoden för systemutveckling är att många individer inte är anpassningsbara. Scrum är 
också ett rätt fyrkantigt ramverk, och verkligheten är inte såpass fyrkantig, vilket leder till att företag gör Scrum-
ish (en variant av Scrum).  

Engagemang 
 För att kunna arbeta i Scrum har ÅF försökt med utbildningar och gästföreläsningar som ofta innebär att de vill 

visa på hur bra Scrum är, men vi har inte riktigt gått igenom egna värden, för att se, är det här rätt för oss? Nu är 
det här ett önskemål från kund i vårat fall, som vi inte fullständigt lever upp till. Det är svårt att lyfta upp 
fördelarna, att de blir såpass tydliga att de väger upp nackdelarna. Det är väl det som är det största problemet 
idag. 

 Engagemanget är viktigt hos en individ. Ska vi jobba Scrum måste vi vilja jobba Scrum. Är vi inte rätt inställda 
kommer det inte hjälpa till utan blir bara tungt. Scrum går ut på att vara anpassningsbar. Är vi inte det och 
tycker det är tungt blir det inte smidigt som det är tänkt att vara. 

Framgångsrikt användande av Scrum 
Hur individen påverkar 

 Framgångsfaktorer hos individen är anpassningsbarhet, att kunna förflytta sig mellan olika arbetsuppgifter och 
tekniker. Personen ska inte sitta i sitt spår och bara kör sin egen grej. 

Hur gruppen påverkar 
 Gruppen ska precis som individen vara anpassningsbar. Som grupp måste vi vara lyhörda för vad som händer 

runt omkring. Vi har flera team på ÅF som jobbar med saker och har beroenden där emellan. Vi måste lyssna in 
vad de andra teamen behöver. Personerna i gruppen får gärna ha en bred kunskap. 

Vad respondenten anser 
 Det första är att vi måste ha en utpekande produktägare. Det är nästan det viktigaste skulle jag vilja påstå och att 

vi inte jobbar med för många olika saker i teamet, för då blir vi för splittrade. 
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Påverkansrelationsfrågor 
Hur en grupp påverkar en individ 

 Gruppen påverkar till en viss gräns. Det beror nog mycket på individen. Om individen är extremt team 
fokuserad eller om individen är en person som kan mycket och är mer självständig. Är du mer senior kan du 
oftast vara mer självständig. 

Hur en individ påverkar en grupp 
 Återigen, är du senior har du mer pondus. Desto mer senior, desto mer pondus har du. Även vilken kunskap, 

kompetens och erfarenhet du har i det du försöker påverka. 
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Tabell 3: Data från ÅF, Web-Teamet Teammedlem 
Data från Web-Teammedlem 

Grupp 
Organiseringslogik 

 Jag tycker att mitt Scrum-team är självorganiserad. 
 Jag anser inte att mitt team är tvärfunktionell. 
 Jag skulle nog säga att vi har hög ”agreebleness”. Mitt team fungerar väldigt bra. 
 Jag skulle nog säga att mitt team kan hantera tvetydigheter och att det är väldigt högt.   
 I de Scrum-projekt som jag har deltagit i har det varit mellan sju till nio personer. Det finns åtta platser i 

arbetsrummet. Jag kallar mitt team för slask, eftersom folk kastas in i Scrum-teamet när de är nyanställda och 
sedan kastas ut i något annat team. 

Kommunikation 
 Jag anser att det viktigt att teammedlemmarna känner tillit till varandra. Det känns som att de sociala bitarna är 

väldigt viktiga. Det är lite det tillit handlar om, att det jag säger till dig ska tas emot på ett bra sätt.  
 Individerna i mitt Scrum-team känner empati och det är väl på en normal nivå. Det är väl igen som har en 

extrem empati och ingen som går ut åt något håll. Det är svårt att jobba i konsultbranschen utan att kunna känna 
av folk. Vi på ÅF försöker ha folk som är sociala och drivna, sedan kan vi lära upp personers kompetens. När vi 
anställer nyexaminerade går vi mer på deras driv än vad de har gjort. 

 Jag tror att vi är rätt duktiga på att fira och ge belöning för prestationer. Jag vet inte om det är en viktig del i sig. 
Visst det är kul med mer pengar, men det är mer ett signalvärde om jag gör ett bra jobb eller inte.  

 Bestraffning låter väldigt hårt och vi har aldrig haft någon bestraffning, men vi har lyft det till en dialog. Vi har 
aldrig plockat ur någon teammedlem från ett team. 

 Jag tycker arbetsmiljön är mer strukturerad nu är vad det var innan.  
 Vi har inga hierarkiska roller, men är personen som är mer senior lyssnar folk mer på.  
 Jag skulle nog säga att vi kommunicerar genom mejl, Skype och ansikte mot ansikte. 
 Vi har en geografisk spridning av teammedlemmar under projekt. 
 Vi har sprintmöten, men följer inte den rekommenderade tiden. 
 Det händer väl att vi teammedlemmar informerar Scrum Mastern om det finns hinder som kan behöva 

undanröjas. På morgonmöten lyfter vi alla problem och hinder. 
Samarbete 

 Jag anser att relationerna mellan teammedlemmarna i det projekt jag deltar i är väldigt bra. 
 Teammedlemmarna i mitt Scrum-team känner varandra jobbrelaterat och det är bra stämning. 
 Om teammedlemmar skulle sakna viljan att samarbeta eller om den var låg tror jag att vi lyfter det till chefen. 

Det skulle påverka projektet negativt. 
 Teammedlemmarna skulle jag nog säga har lätt att ta gemensamma beslut. 
 Vi samarbetar och när det gäller mer avancerade grejer bollar vi det både i Scrum-teamet och mellan andra 

team. 
 Vi sätter inga konkreta sprint mål, eftersom vi har svårt att veta vad som ska vara klart om tre veckor och vi vet 

inte om vi har case för tre veckor fram. Därför har vi valt att inte fokusera på det mycket. 
Ärendehanteringssystemets egenskaper 

 Jag anser att JIRA känns lite fyrkantigt, men jag tror att det är för att vi inte implementerat de riktigt rätt. Jag 
tror att om vi skulle göra om det skulle det kunna ge mycket. Men det har lite att göra med att vi inte har några 
kunder som är med oss och planerar och strukturerar på det sättet, som tar emot. 

 Jag anser att Confluence i sig är bra, men vi väl inte världsbäst på att dokumentera. 
 De kommunikationsverktyg vi använder som exempelvis Skype fungerar väl. 

Individ 
Om respondenten 

 ÅF är ett IT-konsultföretag. Jag har arbetat i rollen som teammedlem i ungefär ett till ett och ett halvt år. Här på 
ÅF var jag första året Scrum Master och sedan har jag varit teammedlem i ett halvår.  

 Jag hade tidigare kunskap om andra utvecklingsmetoder som Kanban och Scrumban från tidigare arbete. 
Lärande 

 Jag har lärt mig Scrum bland annat av en person vi haft på ÅF från Karlstad Universitet som undervisat oss. 
 Jag är osäker på hur länge jag har arbetat i Scrum-projekt. Kanske ett till ett och ett halvt år som vi kört Scrum 

på ÅF.  
 Jag anser att vi använder Scrum nästan överallt. Vi har en sprint och försöker dela upp uppgifterna. Vi försöker 

få in kunder och väva in det. 
 De utmaningar jag ser att vi har i framtiden med Scrum är kunden mest. Om vi ska planera något och ha 

exempelvis ett refinement, vill vi kunna bolla det med en person. 
 Scrum har nog förändrat vår verksamhetsprocess ganska stort tror jag.  
 Jag tror att när det gäller kunskap om agila-metoder för en teammedlem behöver personer inte vara jätteinsatta i 

det. Vi har tagit fram dokument i teamet, vad som krävs av teammedlemmarna. Teammedlemmarna behöver 
egentligen inte känna till den agila processen, men då vet de nyckeldelarna vad som krävs. När det gäller agilt 
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och Scrum finns det ofantligt mycket att teammedlemmar inte behöver känna till allt. Teamet har plockat ut de 
delar de tycker är viktiga. 

 Jag anser mig inte ha god kunskap om agila-metoder. Jag tror det är farligt att anse sig själv fullärd. 
 Jag anser att kunskap om agila-metoder är viktigt för en Scrum Master, i alla fall mer än för teammedlemmar. 

Engagemang 
 Hur vi arbetar för att få teammedlemmarna engagerade tycker jag är väldigt bra. Vi har sprintåterblick där vi får 

säga vad vi vill och det är väldigt öppet. Vi hjälps åt väldigt mycket. Vi har morgonmöten där vi får lyfta 
problem, om vi behöver hjälp med något.  

 Jag tycker att engagemanget är viktigt hos en individ i Scrum-arbetet. 
 Jag anser att stöd och engagemang från högsta ledningen är viktigt, för vi kan ju inte ha någon som motverkar. 

Framgångsrikt användande av Scrum 
Hur individen påverkar 

 Individen ska vara öppen för förändring. På ÅF har det varit lätt och inte ett jättestort motstånd. Det kan ha att 
göra med åldern att vi är ett ungt team. På tidigare arbetsplats var de äldre som klagade mest.    

Hur gruppen påverkar 
 Jag tror det är viktigt att vara öppen för förändring och vara prestigelös. Våga stå upp när en inte förstår, våga 

säga ifrån och ta till sig feedback. 

Vad respondenten anser 
 Att teamet ska vara väldigt öppet tror jag är de viktigaste delarna. Att Scrum inte är som en regelbok, det här 

måste vi ha. Att vi kan ha det som en språngbräda och varje team sätter upp en egen variant av Scrum. 

Påverkansrelationsfrågor 

Hur en grupp påverkar en individ  
 Det tror jag är mycket. 

Hur en individ påverkar en grupp 
 Det tror jag är mycket. 
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Tabell 4: Data från ÅF, Int-Teamet SM 
Data från Int-Scrum Mastern 

Grupp 
Organiseringslogik 

 Jag anser att mitt team har god kunskap om agila-metoder, eftersom vi pratar ganska mycket och det känns som 
att vi är lite mer erfarna. 

 Jag anser att mitt team är självorganiserad. Vi organiserar vår interna process för Scrum, hur vi strukturerar upp 
saker i JIRA. Vi är väldigt självorganiserade skulle jag säga. 

 Inom vår grej är vi ganska tvärfunktionella, alla kan ta allt typ, en del är bättre på vissa grejer. 
 I mitt team kan det vara mycket diskussioner, men vi visar respekt och vi brukar kunna komma fram till grejer 

och diskuterar väldigt mycket. Det tycker jag är en bra grej. 
 Jag skulle jag säga att mitt team kan hantera tvetydigheter i mycket hög grad. Det händer att vi diskuterar grejer 

och kanske kommer på något nytt. 
 I det team jag deltar i nu är vi fyra personer. Vi skulle kunna vara fler, men det har vi nog inte budget för och 

jag tycker det fungerar bra med fyra personer. 
Kommunikation 

 Jag anser att tilliten är viktig. Det är viktigt att personerna i teamet litar på varandra och att de kan fråga öppet 
och diskutera. 

 Jag anser att empati förmågan hos personerna i Scrum-teamet är bra. Vi känner varandra och kan ha heta 
diskussioner. Vi är ganska envisa, men vi är empatiska mot varandra. 

 Jag tror att vi får belöning för våra prestationer. Jag kan inte prata för de andras löneökning. Som belöning har 
vi fått åka på konferenser och fått kompetensutveckling. Jag skulle säga att vi blir belönade. 

 Jag tror inte att vi blir bestraddade eller har kommit till det läget. 
 Det har inte hänt att jag fått plocka ur en teammedlem ur gruppen. 
 Jag har inte behövt förlänga ett möte, utan vill göra dem kortare. 
 Jag tycker inte arbetsmiljön är rörig. 
 Jag anser att det stämmer ganska väl att det inte finns rangsystem och titlar i mitt Scrum-team. 
 Vi sitter i samma rum och kommunicerar ansikte mot ansikte. Vi har många olika kommunikationskanaler. 
 Vi har inte en geografisk spridning av teammedlemmar under projekt. Det kan vara någon som är borta. Jag tror 

att en geografisk spridning av medlemmar skulle kunna fungera ganska bra, men jag tror nog att Scrum-teamet 
måste ses ibland. 

 Vi har Scrum-möten. Sprintplaneringsmöten brukar inte ta jättelång tid faktiskt. Vi har ganska väldefinierade 
uppgifter fram tills vi kommer dit. Det kan spridas ut över en dag också, om produktägaren har svårt med tid. 
Under sprintgranskningsmöten har vi med produktägaren och andra intressenter som också kan ha åsikter, men 
vi gör inte mycket demos. Vi har sprintåterblicksmöten, men har slarvat lite med det efter någon sprint. 

 Jag blir informerad om eventuella hinder i projektet av mina teammedlemmar, för vi brukar prata om det mesta. 
 Jag behöver inte skicka hem teammedlemmar innan de inte kör slut på sig själva. Jag behöver kanske avbryta 

det för mig själv bara. 
Samarbete 

 Jag anser att relationerna mellan teammedlemmarna i det projekt jag deltar är bra. 
 Teammedlemmarna i mitt Scrum-team känner varandra och vi har umgåtts på After Work utanför arbetet. 
 För att undvika missförstånd diskuterar vi mycket. Jag tror inte att det blivit mycket missförstånd, eftersom vi 

vågar fråga varandra. 
 Jag vet inte om vi jobbar jättemycket med att få ett fungerande samarbete, utan det har blivit bra. Det är 

förmodligen för att vi vill framåt och diskuterar mycket. 
 Om ingen vill samarbeta skulle det nog bli katastrof. 
 I mitt team har vi ganska lätt att komma överens, men vi diskuterar det innan och ibland kan det ta lite tid. 

Ärendehanteringssystemets egenskaper 
 Vårt ärendehanteringssystem JIRA fungerar ganska bra anser jag, men vi skulle väl kunna göra en del små 

ändringar. 
 Jag anser att Confluence fungerar bättre nu, men vi har lite dålig struktur i det, men det är vårt egna fel. 
 Jag anser att vi har lite för många kommunikationskanaler.  

Individ 
Om respondenten 

 Jag är verksam inom IT-branschen och ÅF är ett konsultföretag. Vår gren är IT, med webb och integration. 
 Jag har arbetat i rollen som SM i nästan ett år. 
 Jag anser att det är svårt att beskriva mig själv som en coach, eftersom vi har börjat den här resan tillsammans 

med Scrum och teammedlemmarna i mitt team har någon form av erfarenhet av agilt arbete. Vi diskuterar 
mycket till vad som är bäst och alla kommer med input. Coach är kanske ett lite starkt ord, men vi försöker 
diskutera fram en lösning tillsammans. 

 Jag anser mig ha en pedagogisk förmåga ibland. Jag gillar att dela med mig av kunskap, men sedan vet jag inte 
om jag är bra på att förklara allting, men det går att jobba på det också. 

 Jag har intresse för mentorskap och tycker om att lära ut. 
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 Jag tycker det är svårt att säga vilka roller jag haft i Scrum-projekt, för innan vi på ÅF arbetade med Scrum hade 
vi inte väldefinierade roller som jag har nu. 

Lärande 
 Jag lärde mig Scrum i skolan på datavetenskapslinjen/dataingenjörslinjen. Sedan har jag snappat upp lite 

kunskap här och där.  
 Jag har ungefär två års erfarenhet av att arbeta i Scrum projekt och hade tidigare erfarenhet av att arbeta med 

Scrum innan jag började arbeta på ÅF. 
 De största utmaningarna vi har haft i Scrum-teamet är att vi inte fått med oss kunden helt än. Det är också att vi i 

Scrum-teamet kanske vill köra på olika sätt och då får vi prata ihop oss för att alla ska bli någorlunda nöjda. Vi 
har problem med Scrum att det ibland kommer in grejer från sidan i projektet. De utmaningar vi har i framtiden 
med Scrum är kunden, som behöver inse hur mycket tid de behöver lägga. Vi har problem med leveransen, att 
de kanske inte är beredda på att ta emot grejer. Om vi får med kunden mer i arbetet kanske det blir mer naturligt 
att de tar emot det vi gjort. Det skulle minska våra problem ganska mycket. 

 Jag anser att Scrum har förändrat vår verksamhet och att saker blivit mer strukturerat. Vi har mer koll på saker 
och ting nu. 

 Jag anser att nyttor som finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling är att relationen med kund 
blir mer nära, vilket leder till bättre krav. Sedan som jag ser det är att vi får en bättre struktur. Det blir lite mer 
ordning och reda. 

 De svagheter som finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling är att Scrum är lite tyngre än 
andra agila-metoder och att Scrum är ganska komplext.  

 Jag har lite erfarenhet av andra agila-metoder som Kanban-ish. 
 Jag anser att kunskap om agila-metoder är viktigt för en Scrum Master, att personen har koll på själva 

ceremonierna och kan lära ut till teamet. 
 Hur god kunskap jag har om agila-metoder beror på vem jag jämförs med. 
 Jag anser att kunskap om agila-metoder är viktigt för teammedlemmar, att de vet vilka steg som finns. 

Engagemang 
 Det är väldigt engagerade medlemmar i mitt team och det finns inte mycket vi behöver jobba med när det gäller 

engagemanget. En del kanske tycker att det går för långsamt framåt med kund, och där tror jag att 
motivationsfaktorn kan vara ett bekymmer på lång sikt. 

 Jag anser att engagemanget är viktigt hos en individ i Scrum-arbetet, för om individerna inte är engagerade blir 
det inte bra.  

 Jag anser också att ledningen behöver vara engagerade för att vi ska få med oss kunden. 
Framgångsrikt användande av Scrum 

Hur individen påverkar 
 Det måste vara att individen är inte bara drar iväg och jobbar själv. Det innebär inte att individen måste vara 

väldigt kommunikativ, men samtalar mer med andra. 

Hur gruppen påverkar 
 Jag skulle säga att det är att personerna i Scrum-teamet pratar mycket med varandra, vågar vara ganska öppna 

med varandra och pratar om hur de ska förbättra arbetet. Att de vill hjälpa varandra och vill samarbeta.  
Vad respondenten anser  

 Det måste vara att Scrum-teamet går åt samma håll. Att teammedlemmarna är engagerade och vill arbeta. Att 
produktägaren, det som kallas kunden är engagerad. 

Påverkansrelationsfrågor 
Hur en grupp påverkar en individ 

 Jag anser att gruppen påverkar och att en individ kan formas lite av gruppen när de arbetar tillsammans.  

Hur en individ påverkar en grupp 
 Förhoppningsvis kan alla individer påverka. De ser förbättringar och då kan de diskutera det. 
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Tabell 5: Data från ÅF, Int-Teamet Teammedlem 
Data från Int-Teammedlemmen 

Grupp 
Organiseringslogik 

 Jag anser att mitt Scrum-team är självorganiserad. Vi är hyfsat tydliga utåt vilka delar vi vill styra över. De 
funktionella delarna kommer mest utifrån, men hur vi väljer att lösa uppgifter och planerar tiden är det vi som 
vill organisera. 

 Jag anser inte riktigt att mitt Scrum-team är tvärfunktionell. Vi är många seniora, vi kompletterar varandra bra 
och på det sättet är vi tvärfunktionella, men sedan har vi inte riktigt mandatet att göra allting och det finns saker 
som vi inte rår över. 

 Jag anser att vi har agreebleness i hög grad. Vi har diskussioner och vi är oftast ganska eniga om grunderna. Vi 
har ganska lika inställning till saker.  

 I mitt team verkar vi ha samma grundtanke om utveckling, hur utvecklingskedjan behöver gå till. Det händer att 
vi har lite olika inställning och jag tror att vi är medel bra där. Vi kan nog vara lite envisa på varsin front, men 
då brukar vi prova en persons grej och fungerar det fungerar det, annars provar vi det andra förslaget. 

 Nu är vi fyra personer i mitt Scrum-team och de har varit med hela tiden. Sedan är det tre personer till som gått 
in och ut ur teamet. Totalt sju personer är vi om vi bara räknar utvecklarna. Annars får vi räkna med två till tre 
personer till, med projektledare och produktägare. Jag anser att vi är lagom många personer i mitt Scrum-team 
och anser att det har varit väldigt bra. 

 Jag anser att alla har lika stort ansvar för att nå projektets mål.  
 Ansvaret anser jag är lika, men de andra personerna i Scrum-teamet har lite mer kapacitet när det gäller historik 

kring systemen, eftersom jag har arbetat kortare tid än alla andra i teamet. 
Kommunikation 

 Jag anser att tilliten är jätteviktigt. Om jag kör fast på något vet jag att de andra personerna i mitt Scrum-team är 
extremt kompetenta när det gäller kunskap och erfarenheter. De kommer förmodligen att bidra mycket om det är 
något jag inte kommer vidare med. Då vet jag att dem är intresserade av att hjälpa till och det är med egen vilja. 
Jag har väldigt stor tillit till mitt Scrum-team. 

 Jag anser att mitt Scrum-team känner empati i stor grad. Mycket har fungerat väldigt bra i det här teamet. Jag 
vet inte om jag kan definiera graden, men det är väldig bra bara. 

 Vi blir belönade för våra prestationer. När det gäller löneökning för de andra vet jag inte, men det antar jag att 
dem får. När det gäller nya roller har jag varit här för kort tid för att veta det. Folk får stort ansvar och 
förtroende här för att lösa saker. Vi får feedback ibland och jag tror det är något som vi måste göra oftare. Ge 
feedback att det här gjorde du riktigt bra och bra att jag fick hjälp med det här. Det är ju också ett sätt att få 
belöning på. Vi får åka på konferenser och olika intressanta events. Vi har mycket tillit ovanifrån att lösa saker 
och det är väl belöningen. 

 Bestraffningar har vi inte haft i Scrum-teamet. Teamet har fungerat väldigt bra och det har inte varit ett stort 
behov av att ge negativ eller konstruktiv feedback. Vi har sagt till om vi upplevt att något inte varit 
hundraprocentigt. 

 Med Scrum upplever jag inte att det är stökigt, men det blir stökigt när det kommer in saker från sidan i arbetet. 
 I mitt team finns det inte rangsystem och titlar. Det är i max grad faktiskt. Vi jobbar fortfarande lite mer 

individuellt än vad vi skulle kunna göra, men jobbar hyfsat mycket tillsammans. Vi har inga titlar egentligen 
förutom Scrum Mastern, men den har ingen extra makt. 

 Vi utvecklare kommunicerar ansikte mot ansikte, eftersom vi sitter precis bredvid varandra. Vi kommunicerar 
också via Skype. Vi kanske skickar länkar, men det är i huvudsak ansikte mot ansikte kommunikation. 

 Vi utvecklare har inte en geografisk spridning av teammedlemmar under projekt. Vi sitter på samma ställe i 
samma rum, annars är det lite spridning på beställare. Att vi har spridning på beställare innebär en viss grad av 
större utmaningar. Dels för att det inte är lika lätt att få tag på en person och få ett snabbt svar när Scrum-Tamet 
är spridd, i jämförelse med om teamet sitter i samma rum. Det hade varit optimalt om Scrum-teamet satt i 
samma rum med produktägaren eller någon som har produktägarmandat att svara på frågor. Istället får vi förlita 
oss på möten.   

 Vi följer Scrum möten. Sprintgranskningsmöten är inte jätteutvecklade, men vi går igenom vad vi har gjort för 
produktägaren. Vi har ganska mycket som är visuellt och demo biten är inte alltid med. Granskning skulle jag 
därför inte vilja kalla det, utan mer en genomgång vad vi har gjort i sprinten. Vi har inte uttalat att det här har vi 
gjort och accepterar ni den här leveransen i sprinten? Acceptansen är lite vagare. Det finns ändå utrymme för 
produktägaren att säga att det här blev inte riktigt som jag tänkt mig. 

 Jag har inte behövt informera Scrum Mastern om det finns hinder som kan behöva undanröjas direkt till Scrum 
Mastern, utan jag har tagit upp det i Scrum-teamet och Scrum Mastern sitter ju med i teamet. 

Samarbete 
 Jag anser att relationerna mellan teammedlemmarna i det projekt jag deltar i är väldigt bra. 
 Jag har bara varit anställd på ÅF i ett år, men vi känner varandra bra i Scrum-teamet och har varit iväg på vissa 

saker som inte bara är det vardagliga arbetet, utan lite teambuilding aktiviteter och kanske gått ut och käkat 
någon gång. Vi har varit på konferenser och har en ganska informell stil med varandra.  

 Vi har inte haft mycket missförstånd anser jag. Det händer att vi tar upp saker, som vad menar du där 
egentligen? 
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 Jag tycker att samarbetet fungerar bra och det har varit en bra atmosfär i Scrum-teamet. Jag antar att alla 
försöker bjuda till, eftersom samarbetet fungerat bra. Det verkar som att alla har ett intresse av att vara 
hjälpsamma. Scrum-teamet verkar ha gått in med inställningen att vara schyssta. 

 Jag tror att samarbetet skulle påverka projektet om viljan att samarbeta var låg. Om arbetet blir bra baseras 
mycket på om samarbetet har gått bra, om vi har en bra kommunikation, diskuterar och tar upp saker som vi inte 
tycker är bra. Om någon skulle sluta med det för att personen inte bryr sig längre skulle resultatet bli sämre. 

 Vi har generellt lätt att ta gemensamma beslut i mitt Scrum-team skulle jag säga. 
Ärendehanteringssystemets egenskaper 

 Vårt ärendehanteringssystem JIRA fungerar bra för Scrum-teamet, men jag anser nog att JIRA är lite för stort 
och komplext. Det har mycket funktionalitet som någon på ÅF har tyckt är bra, men med mycket funktionalitet 
kommer också mycket komplexitet. JIRA tillhandahåller det vi försöker göra. 

 Jag anser att vårt dokumenthanteringssystem Confluence fungerar bra. Om det är någon artikel som vi vill ladda 
upp och dokumentera, men det är också en utmaning att få det strukturerat och sökbart anser jag.  

 Jag anser att våra kommunikationsverktyg fungerar bra. Jag har inte upplevt mycket positivt eller negativt, utan 
det bara rullar på. 

Individ 
Om respondenten 

 Jag är verksam inom IT-konsulting. Vi är hos olika kunder och hjälper dem med deras system. Det kan vara lite 
olika typer av system. På ÅF har jag varit teammedlem i ett år. Jag har varit Scrum Master på andra 
arbetsplatser, men på ÅF har jag bara varit teammedlem. 

Lärande 
 Jag lärde mig på ett tidigare jobb där vi hade internutbildning. Det finns vissa utmaningar med agilt arbete som 

jag har sett att många haft problem med när jag läst på Twitter och gått på konferenser. Det började med att jag 
fick en introduktion till Scrum på en annan arbetsplats. Jag har läst på nätet och i böcker om Scrum. 

 Jag har sex års erfarenhet av att arbeta i Scrum projekt. 
 Mina största utmaningar i Scrum-arbetet har nog varit att hålla intresset uppe när det varit motgångar och hålla 

motivation för att det ska gå bättre. Det känns som att det är succé ibland och ibland fungerar det inte riktigt. 
Det är svårt att få till kommunikationen med beställare. Enligt Scrum-metoden som jag förstår det, handlar det 
om att ha en bra relation i dialogerna i vad kunden/beställaren försöker uppnå för värden. Det är olika grad av 
mognad i beställning. Nu fungerar teamarbetet väldigt bra här, annars kan det vara en utmaning att det blir för 
mycket diskussioner, men här har det blivit lite diskussioner och ganska problemfritt. 

 I vilken grad vi använder den agila utvecklingsmetoden Scrum är ambitionsnivån och verkligheten. 
Ambitionsnivån är att vi ska gå för Scrum, men vi har inte nått ändra fram och på sätt kan jag inte säga att vi är 
helt agila enligt Scrum. Vi har tagit till oss filosofin och Scrum sättet att jobba. Vi har alla ceremonier och jag 
skulle säga att vi är i hög grad enligt Scrum, det agila tankesättet. 

 Vilka utmaningar jag ser att vi har i framtiden med Scrum beror lite på vilka kunder det är. Sitter vi på plats hos 
kund blir utmaningarna lite mindre, än om vi sitter på kontoret och har distans till kunden. Då blir det 
annorlunda med kommunikationen till beställaren. Idag har vi inte beställare till hands dagligen, och det blir en 
utmaning att förbättra det.  

 Jag anser att Scrum har förändrat vår verksamhet och att arbetet har blivit mycket mer strukturerat. Det kommer 
inte saker från alla håll samtidigt.  

 Nyttor jag anser finns med Scrum för systemutveckling är väl framförallt strukturen vi får. 
 De svagheter jag anser finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling i jämförelse med andra 

agila-metoder är att min bild av Scrum är att det är lite mer fokus på ceremonierna. Svagheterna beror inte på 
Scrum, utan hur vi använder Scrum. I jämförelse med icke agila-metoder, ser jag inte mycket svagheter. 

 Jag har inte mycket erfarenhet av andra agila-metoder. Jag har lite kunskap om Kanban och har läst på lite om 
XP, men det är inte djup kunskap som med Scrum. 

 Jag anser att kunskap om agila-smetoder är viktigt för en teammedlem.  Filosofin är viktig.  
 Jag anser mig själv ha god kunskap och kompetens inom agila-metoder, eftersom jag har arbetat med det ganska 

länge, lärt mig saker som inte fungerat bra och har jag har läst på mycket. Jag tycker att jag har fått bra insikt i 
Scrum-tänket. 

 Jag anser att kunskap om agila-metoder är viktigt för en Scrum Master, eftersom en Scrum Master ska 
kontrollera att Scrum-teamet följer principerna och guida teammedlemmarna lite rätt när de börjar spåra ur 
Scrum-tänket. Då är det viktigt att Scrum Mastern förstår tankegångarna, varför de har ceremonierna och vad 
teamet försöker uppnå.  

 Jag anser att jag lär mig kontinuerligt under Scrum-arbetet. Teorierna tycker jag att jag har fått med, men det 
finns fortfarande saker kvar. Det jag mest tagit med mig är vad som har gått bra och vad som inte har gått bra i 
det dagliga Scrum-arbetet. 

Engagemang 
 Vi har inte behövt stimulera engagemanget mycket, eftersom vi har engagemang i Scrum-teamet. 
 Jag anser att engagemanget hos en individ är viktigt, eftersom det handlar om att anpassa sig till saker som 

händer. Att anpassa sig till ändringar i beställning, till omvärlden och till den miljö som teamet befinner sig i. 
 Jag anser att stöd och engagemang från ledningen både är viktigt och inte. Eftersom Scrum-teamet ska vara 

självorganiserad. Det som Scrum-teamet själv kan styra över, ska de själva kunna organisera. När det är saker 
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som stör Scrum-teamet och är utanför deras kontroll är det viktigt att det finns engagerade personer utanför 
teamet. Inte bara i ledningen, utan andra viktiga personer runt omkring. 

Framgångsrikt användande av Scrum 
Hur individen påverkar 

 Jag tror att det är mycket hur inställningen är hos individen. Scrum handlar mycket om att uppnå flexibilitet och 
att individen ska vara förändringsbenägen. 

Hur gruppen påverkar 
 Det är kulturen i Scrum-teamet. Att teamet skapar en bra atmosfär att jobba i, att de backar upp och hjälper 

varandra. 

Vad respondenten anser  
 Ja det är att Scrum-teamet fyller ceremonierna med ett innehåll. Att teamet har inställningen, en grundfilosofi 

och vill uppnå någonting. 

Påverkansrelationsfrågor 
Hur en grupp påverkar en individ 

 Jag tror gruppen påverkar en individ jättemycket. Om en individ går varje dag till ett arbete och jobbar i ett 
Scrum-team där den upplever att det är bra stämning och individerna respekterar varandra, blir individen 
påverkad positivt och arbetar bra. Att individen ska kunna göra ett bra jobb, uppmuntras, respektera varandra 
och allt sådant blir avgörande skulle jag säga. 

Hur en individ påverkar en grupp 
 Jag tror att en individ påverkar en grupp jättemycket. 
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4 Analys 
 
 
I analyskapitlet jämförs insamlade primära empiriska data med till exempel presenterade 
forskningsartiklar. Likheterna och skillnaderna mellan Scrum-ramverket och hur ÅF arbetar med Scrum 
jämförs. Intervjuerna med Scrum-teamen på ÅF är baserade på respondenternas egna erfarenheter av 
Scrum-arbetet och hur de tycker ÅF följer Scrum-ramverket. Med respondenternas erfarenheter går det 
att analysera vilka framgångsfaktorer det finns för att lyckas med Scrum användandet. Eftersom 
respondenterna uppfattar Scrum användandet på ÅF olika finns det ingen sanning för om de gör rätt 
eller fel i dagsläget, utan de har med sina egna erfarenheter och upplevelser fått svara på intervjufrågorna 
vad de själva anser.  
 
 

4.1 Gruppnivå 
4.1.1 Organiseringslogik  
Teamledaren anser att båda Scrum-teamen är självorganiserade, men att de behöver hjälp och stöttning, 
eftersom det finns brist på produktägare. Teamledaren får därför komma in i form av en projektledare 
och mata teamen med efterliggande grejer i backlogen, som i vanliga fall hade prioriterats till 
produktägaren. Web-Scrum Master anser att Web-Teamet både är och inte är självorganiserade. 
Eftersom de är ett gäng utvecklare som arbetar på egen hand, men det finns saker som de inte kan göra 
själva. Web-Teammedlemmen däremot anser att Web-Teamet är självorganiserade. Både Int-
Teammedlemmen och Int-Scrum Mastern anser att de är självorganiserade. Int-Scrum Mastern nämner 
att de organiserar deras interna process för Scrum och strukturerar upp saker i JIRA. Int-
Teammedlemmen antyder: 
 

”Vi är ganska tydliga utåt att den här delen vill vi styra över. De funktionella delarna  
kommer ju mest utifrån, men hur vi väljer att lösa uppgifter och lägger upp tid är det  
vi som vill organisera.”  

 
Det visade sig stämma med vad Schwaber & Sutherland (2014) säger, att Scrum-team ska vara 
självorganiserade. Båda Scrum-teamen vet hur de ska arbeta för att nå mål och kan styra arbetet själva, 
även om de behöver lite stöd utifrån. 
 
Teamledaren anser att de inte har något Scrum-team som är fullständigt tvärfunktionell, eftersom det 
finns många kompetenser som de skulle behöva. Det finns däremot inte arbete för såpass många 
personer och de har väldigt mycket specialkompetens som de får lov att låna in om det behövs. 
Teammedlem i Web-Teamet anser inte att Web-Teamet är tvärfunktionell. Int-Teammedlemmen anser 
att Int-Teamet inte riktigt är tvärfunktionell, eftersom de är många seniora i teamet och därmed 
kompletterar varandra bra, men de har inte mandat att göra allting själva och det finns saker de inte får 
lov att bestämma över. Därför anser Int-Teammedlemmen att de inte är tvärfunktionella. Int-Scrum 
Mastern håller inte med, och anser att de är tvärfunktionella i Int-Teamet: 
 

”Inom vår grej är vi ganska tvärfunktionella, 
 alla kan ta allt typ, vissa är bättre på vissa grejer.” 

 
Det visade sig inte stämma med Scrum-teamen, att de är tvärfunktionella som Schwaber & Sutherland 
(2014) säger att Scrum-teamet ska vara. Det innebär att  
individerna i Scrum-teamen inte besitter tillräcklig kompetens inom gruppen, utan behöver ta hjälp av 
människor utanför teamet.  
 
Alla respondenter är eniga om att deras Scrum-team har hög agreebleness. Teamledaren anser att 
agreebleness är hög på de båda Scrum-teamen. Web-Teamet är ganska stort och har många nya personer 
i teamet. Därför är det svårt att göra en bedömning där, men Teamledaren skulle ändå säga att det är 
högt där, på grund av att det inte är mycket konflikter i teamet. Web-Scrum Master anser att agreebleness 
är högt. Det är ingen som är otrevlig och de kan skoja med varandra. Web-Teammedlemmen håller med 
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om att de har hög agreebleness, eftersom teamet har fungerat väldigt bra. Respondenterna i Int-Teamet 
anser att teamet har hög agreebleness, för de har mycket diskussioner och är ganska eniga. Int-
Teammedlemmen menar: 
 

”I hög grad. Vi har diskussioner och är oftast ganska  
eniga ändå om grunderna, men det kan vara diskussioner ibland.  
Vi har ganska lika inställning till saker.” 

 
Båda Scrum-teamen har hög agreebleness, som Agina et al (2019) menar att ett Scrum-team ha. Det 
innebär att Scrum-teamen kan arbeta bra i grupp, de lyssnar på lagmedlemmarnas idéer och visar respekt 
gentemot varandra. 
 
Teamledaren anser att Int-Teamet är analyserande, på grund av att teamet tittar på allt, medan Web-
Teamet inte är mogna på det sättet, eftersom de har ganska många nya personer i teamet och hanterar 
väldigt många olika system. Det är svårt för det teamet att tycka saker, eftersom de inte har erfarenheter. 
Web-Teamet är enliga om att de kan hantera tvetydigheter. Web-Scrum Mastern antyder: 
 

”Jag tycker att vi kan hantera tvetydigheter, eftersom vi har en rätt så stor spridning  
på kunskap och därför lyssnar vi på varandra om någon har en idé. Om vi behöver  
input för något frågar vi andra team.” 

 
Int-Scrum Mastern anser att Int-Teamet hanterar tvetydigheter, eftersom att det händer att de diskuterar 
grejer och kanske kommer på något nytt. Int-Teammedlemmen anser att teamet har samma grundtankar 
om utvecklingskedjan hur den behöver gå till, men att de händer att de har lite olika inställningar. Int-
Teammedlemmen anser därför att de är medel bra där, eftersom de är lite envisa på varsin front, men de 
brukar lösa det genom att testa någons förslag först och om det inte fungerar provar de det andra 
förslaget. 
 
Båda Scrum-teamen hanterar tvetydigheter, som Agina et al (2019) påpekar att ett Scrum-team kunna. 
Det innebär att teammedlemmarna i båda Scrum-teamen lyssnar på varandras idéer och är öppna för att 
testa olika förslag. 
 

4.1.2 Kommunikation 
Teamledaren anser att om teammedlemmarna inte känner tillit till varandra blir det konflikter och 
ifrågasättande på dumheter. Genom tillit går det att lita på varandra, vilket ger bättre förutsättningar när 
teammedlemmarna vet vart de har varandra. Web-Scrum Mastern anser att de har stor tillit till varandra. 
Web-Teammedlemmen anser att tilliten är viktig, eftersom när teammedlemmar pratar med varandra 
ska det som sägs tas emot av mottagaren på ett bra sätt, vilket Web-Teammedlemmen menar hänger 
ihop med tilliten.  Både Int-Scrum Mastern och Int-Teammedlemmen anser att tilliten är viktig. Int-
Scrum Mastern nämner att det är viktigt för att de ska våga fråga öppet om saker och kunna diskutera. 
Int-Teammedlemmen påpekar: 

”Det är jätteviktigt. Jag känner att om jag kör fast på något vet jag att de andra är  
extremt kompetenta när det gäller kunskap och erfarenheter. De kommer förmodligen  
att bidra mycket om det är något jag inte kommer vidare med, och då vet jag att dem är 
intresserade av att hjälpa till. Det är med egen vilja och inte en suck. Därför har jag  
väldigt stor tillit till dem.” 
 

Alla respondenter anser att tilliten är viktig, vilket stämmer överens med vad Baskerville och 
Nandhakumar (2007) säger, att tilliten hos individer blir påverkade av hur de kommunicerar, och tilliten 
är viktig i team för att de ska kunna arbeta bra tillsammans. 

Teamledaren anser att individerna i båda Scrum-teamen är empatiska. Både respondenterna i Int-Teamet 
anser att de är empatiska. Int-Scrum Mastern nämner att de är empatiska, men känner varandra och 
därför kan ha heta diskussioner. Int-Teammedlemmen anser att de är mycket empatiska och att mycket 
har fungerat väldigt bra i Int-Teamet. Web-Scrum Mastern nämner att de inte har speciellt mycket 
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känsloyttringar och inte är emotionella av sig. Web-Teammedlemmen håller med och indikerar: 

”Det är väl normal nivå. Det är väl ingen som har extrem empati, men den är bra.  
Ingen som går ut ur något håll. Svårt att jobba i konsultbranschen om du inte kan 
 känna av folk. Vi försöker ha folk som är sociala och drivna, sedan kan vi lära  
upp folks kompetens allt eftersom. För nyexaminerade går vi mer på driv än vad  
de har gjort”. 

Som Revanzi et al. (2018) säger, att tilliten blir påverkad om teammedlemmarna är känslomässigt 
intelligenta och kan känna empati stämmer inte i detta fall, eftersom Web-Teamet känner tillit till 
varandra, men inte är speciellt känslomässigt intelligenta. Revanzi et al. (2018) säger också att om 
teammedlemmarna känner empati presterar de bra och har lättare för att kommunicera, vilket i detta fall 
stämmer, eftersom Int-Teamet är empatiska och teamet fungerar bra.   

Teamledaren anser att Scrum-teamen får belöning, både utvecklingsmöjligheter och nämner att det syns 
i lönebeskedet. Web-Scrum Mastern anser att de får nya projekt och utmaningar, men att det är svårt att 
svara på frågan, eftersom Web-Scrum Mastern inte har arbetat länge på ÅF. Web-Teammedlemmen 
anser att de är duktiga på att fira när det går bra och att högre lön är mer ett signalvärde om en person 
gör ett bra jobb. Web-Teammedlemmen upplever att personlig utveckling är viktigare än att få åka på 
konferenser och få mer pengar. Int-Scrum Mastern anser att de får belöning genom kompetensutveckling 
och tror att teammedlemmarna får löneökning när de gör ett bra arbete. Int-Teammedlemmen tror också 
att de får löneökning, och nämner att de får stort ansvar, förtroende för att lösa saker, får feedback på 
vad de gör bra och får åka på konferenser. Enligt Maximini (2018) ska individer i Scrum-team bli 
belönade när de samarbetar bra och hjälper till, och kan exempelvis bli belönade med personlig 
utveckling, vilket stämmer för båda Scrum-teamen. 

Teamledaren anser att bestraffning är hårt och att det är bättre att ge feedback och prata om vad som 
inte fungerar bra i Scrum-teamet. Web-Scrum Mastern tror inte att någon har brutit mot regler och 
nämner att de inte bestraffas i Web-Teamet. Web-Teammedlemmen anser att bestraffning låter hårt och 
att de lyfter problem till en diskussion, istället för att ge bestraffning. Int-Scrum Mastern nämner att de 
inte blir bestraffade, vilket Int-Teammedlemmen också nämner, samt att teamet har fungerat bra och att 
det inte har varit ett stort behov av att ge negativ eller konstruktiv feedback, eftersom de pratar om de 
upplever att något inte är bra. Enligt Maximini (2018) kan individer bestraffas när de sänker Scrum-
teamets produktivitet eller prestation, men att det är ovanligt, vilket stämmer för båda Scrum-teamen. 
 
Alla fem respondenter svarade att de anser att det stämmer att de inte har hierarkiska roller. Enligt Int-
Teammedlemmen är den enda uttalade rollen Scrum Mastern, men den rollen har inte mer makt. Web-
Teammedlemmen nämner dock att människor lyssnar mer på de personer som är seniora. Enligt 
Maximini (2018) finns inte rangsystem med finare titlar i Scrum-kulturen, vilket stämmer i båda Scrum-
teamen. 
 
Teamledaren nämner att de har en geografisk spridning av teammedlemmar, vilket leder till att Scrum-
teamen inte blir lika tighta som om de hade arbetat nära. Enligt Teamledaren är distans alltid svårare, 
eftersom distans försvårar arbetet när kommunikationen inte blir lika naturlig, men nämner att 
kommunikationen genom Skype går ganska snabbt ändå. Web-Scrum Mastern nämner att de har 
teammedlemmar på distans och inte vet hur många som tillhör Web-Teamet riktigt. Web-Scrum Mastern 
anser inte att distansen är ett problem, utan att de har mer problem med att de har en spridning på projekt, 
vilket leder till att de inte kan fokusera på någonting, utan att de har allt åt alla håll samtidigt. Web-
Teammedlemmen nämner att de har spridning av teammedlemmar och anser att det är negativt. Både 
Int-Scrum Mastern och Int-Teammedlemmen nämner att de inte har spridning av teammedlemmar och 
att de sitter och arbetar i samma rum. Int-Scrum Mastern tror inte att distans mellan teammedlemmar 
skulle vara något problem, bara Scrum-teamet kan träffas ibland. Int-Teammedlemmen nämner att de 
har spridning med beställare, vilket innebär större utmaningar, eftersom det inte blir lika lätt att få tag 
på en person och få ett snabbt svar. Gosh (2012) nämner att en misslyckandefaktor kan vara att 
kommunikationen inte fungerar när teamet arbetar på distans. Utifrån vad respondenterna svarat behöver 
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distanskommunikation inte vara ett problem och en misslyckandefaktor, men att distanskommunikation 
leder till större utmaningar. 
 
Respondenterna från båda Scrum-teamen berättade att de kommunicerar ansikte mot ansikte och de 
anser att distanskommunikation är svårare, vilket stämmer överens med vad Marlow et al (2017) säger, 
att ansikte mot ansikte kommunikation är en framgångsfaktor, eftersom team med ansikte mot ansikte 
kommunikation har lättare för att utföra svåra uppgifter än de team som arbetar på distans.  

Alla respondenter nämner att följer alla Scrum-möten (som ÅF kallar för ceremonier) med 
tidsbegränsningen, men att de inte har långa möten. Web-Scrum Mastern tillägger att deras 
planeringsmöte inte innebär mycket planering och att de ibland har demo (det vill säga att de visar upp 
deras inkrement från den senaste sprinten) under sprintgranskningsmöten om de har något de vill visa 
upp. Om sprintgranskningsmötet är i början, mitten eller slutet av en sprint är inte bestämt och menar 
att de inte har den sprintgranskningen som är tänkt att ha enligt Scrum. De försöker ha 
sprintåterblicksmöten, men de händer att det krockar med något annat eller att teammedlemmar har varit 
sjuka. Sprintåterblicksmötet är det minst viktiga och prioriterade mötet, även om det i många fall kan 
vara behövligt. Det beror på att teammedlemmarna hellre vill arbeta än att sitta i möte. Int-Scrum 
Mastern nämner att de har väldefinierade arbetsuppgifter fram tills de kommer till 
sprintplaneringsmöten och att mötet kan spridas ut över en dag, men att det inte brukar ta lång tid. Int-
Scrum Mastern nämner också att de inte gör mycket demos och att de har slarvat lite med 
sprintåterblicksmöten. Int-Teammedlemmen nämner att deras sprintgranskningsmöten inte är speciellt 
utvecklade, att de går igenom för produktägaren vad de gjort, men att de inte visar demo och granskar 
inte mycket. Därför skulle Int-Teammedlemmen inte vilja kalla det för granskning. Det finns fyra olika 
sätt att kommunicera, när Scrum-teamet ska granska och anpassa inkrementet i sprinten. Det dagliga 
Scrum mötet ska ha tidsbegränsningen på 15 minuter (Schwaber &Sutherland 2014), 
sprintgranskningsmötet ska ha tidsbegränsning en dag (Jansson 2015), sprintgranskningsmötet ska ha 
tidsbegränsning på fyra timmar (Schwaber & Sutherland 2014) och sprintåterblicksmötet ska ha 
tidsbegränsning på tre timmar (Schwaber & Sutherland 2014). Respondenterna påpekar att de inte har 
möjligheten till att ha långa möten, men det finns inget som säger att deras möten måste fylla den 
maximala tiden för respektive Scrum-möte. Att båda Scrum-teamen däremot inte alltid har 
sprintgranskning och sprintåterblick enligt Scrum gör att de inte följer Scrum-Ramverket helt. 

Web-Scrum Mastern nämner att teammedlemmarna inte flaggar speciellt ofta för hinder, om det inte är 
att något saknas i utvecklingsmiljön eller om en ny person har kommit in i projektet. Web-
Teammedlemmen nämner att de lyfter alla problem och hinder under deras morgonmöten. Int-Scrum 
Mastern nämner att de brukar tala om det mesta och Int-Teammedlemmen nämner samma sak, att de 
pratar med varandra. Om det finns något eventuellt hinder tar Int-Teammedlemmen upp det i teamet 
och vänder sig inte direkt till Scrum Mastern. Enligt Carneiro et al (2018) ska teammedlemmarna nämna 
för Scrum Mastern när det dyker upp hinder, som Scrum Mastern kan behöva göra åtgärder för att ta 
bort, vilket båda Scrum-teamen gör, men genom att de samtalar i grupp. 

Int-Scrum Mastern har aldrig behövt avbryta arbetet för någon annan än sig själv. Web-Scrum Mastern 
menar: 

”Det har aldrig hänt. Dels har jag aldrig upplevt behöva det, och dels har jag inte  
haft mandat till att göra det, för jag har inte full koll på hur länge folk jobbar.  
Jag är här först på morgonen och är bland dem första som går på eftermiddagen.  
Om de sitter kvar här till kl.22 på kvällen har jag ingen aning om.” 

Enligt Maximini (2018) ska Scrum-Mastern skicka hem teammedlemmar för att de inte ska arbeta 
övertid och för hårt, vilket inte behövs i Scrum-teamen. 

Den ostrukturerade observationen visade att bägge Scrum-teamen följde klädnormen för  
Scrum-kulturen, eftersom de klädde sig vardagssnyggt, ledigt och ingen bar kostym. Enligt Maximini 
(2018) är klädnormen i Scrum-kulturen att människorna i Scrum-teamet klär sig helt, enkelt och inte 
använder kostym, utan bara vid tillfällen när besökare deltar. Båda Scrum-teamen hade städade 
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kontorsrum, möjligtvis med någon läskburk och lite papper på borden, men det såg välstädat ut. Enligt 
Jansson (2015) kan en agil projektgrupp uppfattas som att de arbetar i en stökig och tillfällig arbetsmiljö, 
men har ordning, vilket inte stämde överens med Scrum-teamens arbetsmiljö. 
 

4.1.3 Samarbete 
Alla fem respondenter nämnde att teammedlemmarna känner varandra arbetsmässigt. Teammedlemmen 
nämnde att de har teambuilding aktiviteter, sektions aktiviteter och åker på konferensresor för att göra 
roliga saker tillsammans. Web-Scrum Mastern anser att relationerna i Web-Teamet är tillräckligt goda 
för att de ska kunna skoja med varandra och Web-Teammedlemmen nämner också att det är bra 
stämning. Både Int-Scrum Mastern och Int-Teammedlemmen nämner att de gör roliga saker utanför det 
dagliga arbetet, exempelvis har gått ut och ätit mat eller haft After Work. Enligt Marlow et al (2017) 
blir prestationsförmågan bättre i de Scrum-team där individerna känner varandra, vilket kan stämma för 
båda Scrum-teamen, eftersom de anser att de arbetar bra tillsammans och känner varandra. 
 
Web-Scrum Masten nämner att de inte lever ut sina känslor, eftersom de inte är emotionella, men anser 
ändå att relationerna är bra i Web-Teamet och nämner att några teammedlemmar möjligtvis upplevt 
svårigheter i distansrelationer med teammedlemmar. Både Web-Teammedlemmen, Int-Scrum Mastern 
och Int-Teammedlemmen upplever att relationerna i sitt team är väldigt bra. Int-Teamet pratar mycket 
med varandra, vilket är ett sätt att leva ut sina känslor. Båda respondenterna i Int-Teamet och 
Teamledaren nämner att de diskuterar mycket. Enligt Revanzi et al (2018) samarbetar team bättre om 
de lever ut sina känslor, vilket stämmer överens med Int-Teamet som lever ut sina känslor, men stämmer 
inte för Web-Teamet, eftersom de inte lever ut sina känslor. 
 
Teamledaren nämner att de försöker prata med varandra för att undvika missförstånd och hon försöker 
påminna Scrum-teamen om vad de ska tänka på för att inte se på saker bara utifrån sitt egna perspektiv. 
Web-Scrum Mastern nämner att det är viktigt att teammedlemmarna är tydliga mot varandra och 
försöker kontrollera att de förstått samma sak. Int-Scrum Mastern och Int-Teammedlemmen nämner att 
de inte blivit mycket missförstånd, eftersom de diskuterar mycket och ifrågasätter om de inte förstår vad 
den andra menar. Enligt Brewer och Holmes (2016) tolkar människor fraser och ord på olika sätt. Därför 
kan missförstånd uppstå i team, men för båda Scrum-teamen har missförstånd inte varit ett större 
problem, eftersom de pratar och diskuterar med varandra. 
 
Teamledaren nämner att Scrum-teamen sätter upp gemensamma mål för teamet, varför teamet finns. 
Scrum-teamen sätter också upp sprint mål för vad teamet vill uppnå. Web-Scrum Mastern nämner att 
deras sprint mål är ganska dåliga. Web-Teamedlemmen indikerat: 

 
”Eftersom vi har trasiga sprintar är det svårt att sätta konkreta sprint mål.  
Vi har svårt att veta om tre veckor ska det här vara klart. När vi inte vet  
om vi har case för tre veckor fram. Därför har vi valt att inte fokusera  
på det mycket.” 

 
Web-Teamet har svårt att veta vad som ska vara klart om exempelvis tre veckor, eftersom de inte vet 
om de har fall för tre veckor framåt. Därför har Web-Teamet valt att inte fokusera på sprint mål speciellt 
mycket. Web-Teamet fyller deras sprint med de uppgifter de kan hitta. Int-Scrum Masten nämner att 
deras sprint mål är dåliga. Inte-Teammedlemmen nämner att det finns en viss förbättringspotential på 
deras nya mål, och att de långsiktiga målen om ett år framåt är vagare. Enligt Chow (2008) kan en 
misslyckandefaktor vara att Scrum-teamet fokuserar på sina individuella mål, istället för det 
gemensamma målet, men båda Scrum-teamen har inga tydliga mål. Att det inte har tydliga mål verkar i 
deras fall vara en misslyckande faktor.  
 
Respondenterna i Web-Teamet anser att samarbetet har fungerat bra. Web-Scrum Mastern nämner att 
Web-Teamet har visat sig vara nöjda med samarbetet efter återblicksmöten, men några teammedlemmar 
har upplevt att samarbetet på distans fungerat sämre. Web-Teammedlemmen nämner att om det har varit 
problem med samarbetet har det lyfts till chefen som har fått lösa det, och anser att om individer inte 
vill samarbeta påverkar det projektet negativt. Int-Scrum Mastern nämner att de inte jobbar jättemycket 
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på att få samarbetet att fungera, utan att de bara har blivit bra, eftersom de vill framåt. Int-Scrum Mastern 
nämner att Int-Teamet diskuterar mycket och uttrycker: 

 
”Om ingen vill samarbeta skulle det nog bli katastrof.” 

 
Int-Teammedlemmen anser att de har en bra atmosfär i Int-Teamet och antar att alla teammedlemmar 
har försökt bjuda till. Att det verkar som att alla personer i Int-Teamet har intresse av att hjälpa till och 
vill skapa en god stämning. Int-Teammedlemmen tror att om Int-Teamet skulle sluta bry sig om 
samarbetet och inte diskutera saker på samma sätt som de gör nu, skulle resultatet bli sämre. Enligt 
Gustavsson (2013) måste Scrum-teamet samarbeta bra, eftersom det är en bidragande faktor till om de 
når deras mål. Båda Scrum-teamen samarbetar bra, men eftersom de inte har tydliga mål är samarbetet 
sannolikt inte en bidragande faktor till att de når deras mål, eftersom målen inte är tydliga i deras fall.  
 

4.1.4 Ärendehanteringssystem 
ÅF använder JIRA för felspårning. Teamledaren anser att JIRA är anpassningsbart och att de inte har 
använt något som känts bättre. Web-Scrum Mastern anser att JIRA fungerar och duger jämfört med 
mycket annat, men eftersom de har många olika projekt och områden blir JIRA svårt. Web-
Teammedlemmen menar: 

”JIRA känns lite fyrkantigt, men jag tror att det är för att vi inte implementerat  
det riktigt rätt. Jag tror att om vi skulle göra om det skulle det kunna ge mycket,  
men det har lite att göra med att vi inte har några kunder som är med oss och  
planerar och strukturerar på det sättet.” 

Int-Scrum Mastern anser att JIRA fungerar ganska bra, men att de skulle kunna göra små ändringar. Int-
Teammedlemmen anser att JIRA är för stort och komplext. Det har mycket funktionalitet, och med 
mycket funktionalitet kommer mycket komplexitet. Ochei et al (2016) talar om felspårningssystem, att 
det är processen för att spåra problem, hålla koll på programproblemen eller problem som finns i 
utvecklingsprojekt. Båda Scrum-teamen använder felspårningssystem och anser att det fungerar, men 
har förbättringspotential. 

ÅF använder Confluence för dokumentationsutbyte. Teamledaren anser att Confluence fungerar bra, 
men arbetar sällan i systemet och vet inte riktigt hur artiklar ska läggas upp på ett bra sätt, men nämner 
att det är en vanesak. Web-Scrum Master anser att Confluence är hjälpligt. Det är inte tillräckligt 
strukturerat som Web-Scrum Master skulle vilja ha det och nämner att Confluence har växt fram på ett 
sätt som kanske inte är optimalt. Web-Teammedlemmen anser att Confluence är bra, men att Web-
Teamet inte är världsbäst på att dokumentera. Int-Scrum Mastern anser att Confluence fungerar, men 
att de har lite dålig struktur, vilket är deras egna fel. Int-Teammedlemmen anser att Confluence fungerar 
bra vid uppladdning av artikel och dokumentation, men att det är en utmaning att få det strukturerat och 
sökbart. Att det är lätt att skapa information, men kan vara lite svårt att söka på informationen. Enligt 
Komarov et al (2014) kan samarbetsprogram vara till hjälp för team att uppnå deras mål, och 
teammedlemmarna kan skapa innehåll och kommentera varandras inlägg. Eftersom Scrum-teamen inte 
har tydliga mål är samarbetsprogrammet inte en bidragande faktor till att de når deras mål.  

Web-Teammedlemmen berättade att de kommunicerar genom chattprogram, E-post, JIRA Boards och 
anser att det fungerar bra, vilket Web-Scrum Masters är enig om. Int-Teammedlemmen berättade att det 
händer att de använder kommunikationsverktyg för att skicka länkar och använder Skype ibland, och 
upplever att kommunikationsverktygen fungerar och att det rullar på. Int-Scrum Mastern däremot anser 
att de har för många kommunikationskanaler och att det kan fungera bättre. Teamledaren nämnde att 
hon kommunicerar genom allt möjligt och att kommunikationsverktygen fungerar bra, men att det 
händer att ljudet krånglar på Skype ibland på grund av uppkopplingen. Enligt Orta-Castanon et al (2018) 
finns det kommunikationsverktyg som är utvecklade för kommunikation mellan team, och Scrum-
teamen använder kommunikationsverktyg. 
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4.2 Individnivå 
4.2.1 Lärande 
Teamledaren anser att Web-Teamet och Int-Teamets kunskap om agila-metoder varierar, att en del är 
väldigt duktiga och andra mindre duktiga. Teamledaren anser sig själv inte ha god kunskap och 
kompetens om agila-metoder, eftersom de inte har arbetat i Scrum tydligt och har inte jobbat med alla 
delar i Scrum. Därför kan kunskapen förbättras. Web-Scrum Mastern anser att kunskapen om agila 
metoder är viktigt både för en Scrum Master och teammedlemmar. Att det är bra att veta vilka för och 
nackdelar som finns, hur de ska arbeta, vet vilka metoder som finns och passar deras arbetsflöde. Web-
Scrum Mastern anser sig själv ha ganska bra koll på agilt arbete, men eftersom teorin översätts till 
verkligheten är det en lång väg innan Web-Teamet når dit. Web-Teammedlemmen anser att en 
teammedlem inte behöver känna till den agila processen, men vet vad som krävs i Scrum arbetet. Det 
finns oerhört mycket att läsa på om Scrum och teammedlemmar behöver inte känna till allt, eftersom 
Web-Teamet har plockat ut de delar som de anser är viktiga att kunna.  Web-Teammedlemmen anser 
kunskapen om agila-metoder är viktigare för en Scrum Master än teammedlemmar, och anser sig inte 
ha god kunskap och kompetens om agila-metoder. Web-Teammedlemmen undrar om en person 
någonsin kan få god kunskap och kompetens om agila metoder och anser att det är farligt att anse sig 
själv vara fullärd.  Int-Scrum Mastern anser att kunskap om agila-metoder är viktigt både för en Scrum 
Master och teammedlemmar. Att en Scrum Master har koll på ceremonierna för att kunna lära ut Scrum 
till teamet. Int-Scrum Mastern svarade att hur bra kunskap och kompetens han/hon har beror på vem 
han/hon jämförs med. Int-Teammedlemmen anser att det är viktigt att teammedlemmarna och Scrum 
Mastern kan grundfilosofin i Scrum och anser sig själv ha god kunskap och kompetens inom agila-
metoder, eftersom Int-Teammedlemmen har arbetat länge med agila-metoder, har läst på och fått bra 
insikt i Scrum-tänket.  Int-Teammedlemmen uttrycker: 
 

”Om jag har förstått det rätt ska Scrum Mastern kontrollera att teamet följer  
principerna och guida teammedlemmarna lite rätt när vi börjar spåra ur  
Scrum-tänket, och då är det viktigt att Scrum Mastern förstår tankegångarna  
och varför har vi den här ceremonin och vad är det vi försöker uppnå.” 

 
Båda Scrum-teamen anser att kunskap & erfarenhet av agila metoder är viktigt, vilket stämmer överens 
med vad Maximini (2018) anser, att Scrum-team behöver ha god kunskap och erfarenhet av Scrum. 
Båda Scrum-teamens kunskapsnivå varierar och det finns förbättringspotential hos alla. 
 
Web-Teamedlemmen berättade att de inte har något hårt krav på att de ska lära sig i Scrum-arbetet. Int-
Teammedlemmen anser lära sig kontinuerligt och att har fått goda kunskaper om Scrum, men att det 
finns mer att lära. Int-Teammedlemmen har lärt sig mest vad som har gått bra och inte bra i det dagliga 
Scrum-arbetet och anser att kunskapen om Scrum är grundläggande för att teamet ska lyckas. Enligt 
Jansson (2015) ska teammedlemmar lära sig kontinuerligt under Scrum-arbetet och kunna använda 
kunskapen i sitt fortsatta Scrum-arbete, vilket de gör i båda Scrum-teamen, trots att de inte har något 
hårt krav på att de måste lära sig efter varje sprint. 
 

4.2.2 Engagemang 
Teamledaren anser att engagemanget är viktigt hos en individ och påpekar: 
 

”Det blir mycket lättare i min roll, om teamet har engagemang för då 
 kan jag lita på teamet och teammedlemmarna kan lita på varandra.  
Om någon inte är engagerad får alla andra mer jobb. Då blir det inte  
samarbete och individen är inte en lagspelare. Personen kan göra jobbet  
ändå, men tråkigt kan jag tycka om personen inte är engagerad.” 

 
 Teamledaren anser också att engagemanget är viktigt hos ledningen som de har ett beroende av. För att 
Scrum-teamet ska få stöd, som exempelvis utbildning. Web-Scrum Mastern anser att engagemanget är 
viktigt hos en individ, för att om en individ ska arbeta med Scrum måste viljan finnas att arbeta med 
Scrum. Web-Teammedlem anser att engagemanget är viktigt både hos individen och ledningen, 
eftersom Scrum-teamet inte kan ha personer som motverkar. Int-Scrum Mastern anser att Int-Teamet är 



 44 

väldigt engagerade och att de inte behöver arbeta för att öka engagemanget. Det finns teammedlemmar 
som upplever att det går långsamt fram med kund, och det kan vara en motivationsfaktor som är ett 
bekymmer på lång sikt. Int-Scrum Mastern anser att utan engagemang blir arbetet inte bra och därför 
behöver både individen och ledningen vara engagerade för att Scrum-teamet ska få med sig kunden. Int-
Teammedlemmen anser att Int-Teamet är mycket engagerade, och att de inte har behövt stimulera 
engagemanget speciellt mycket. Int-Teammedlemmen anser att engagemanget är viktigt hos en individ, 
eftersom individen måste kunna anpassa sig till saker som händer. Individen behöver kunna anpassa sig 
till ändringar i beställning, omvärlden och den miljö som individen befinner sig i. Det är viktigt att 
individen omger sig av människor med en bra kultur och som strävar efter att uppnå nytta för kunden, 
som ska ha det som levereras. Det går inte utan stöd från ledingen och därför är det viktigt att ledningen 
är engagerad. Samtidigt ska Scrum-teamet vara självorganiserad, men behöver stöd av ledningen när 
det är någonting som stör Scrum-arbetet som är utanför Scrum-teamets kontroll. Lu et al (2011) nämner 
att hur teamets arbete går beror på teamet, och deras engagemang är viktigare än vilka verktyg de 
använder. Enligt Hanslo och Mnkandla (2018) är det större risk att Scrum misslyckas om engagemanget 
är lågt hos medarbetarna.  Båda Scrum-teamen tycker att engagemanget är viktigt, vilket kan vara en 
bidragande faktor till att det gått bra för Scrum-teamen. 
 

4.3 Påverkansrelationer 
En del av systemteorin är att det går att se individerna som delar och relationerna mellan delarna (det 
vill säga individerna) tillsammans bildar helheten. Helheten kan ses som gruppen och påverkar delarna 
(det vill säga individerna) och relationerna mellan delarna (det vill säga individerna). Beynon (2013) 
talar om systemteori och att ”hela är mer än summan av dess delar”.  
 

4.4 Framgångsrikt användande av Scrum 
Scrum-teamen har problem och utmaningar med Scrum som kan ses som misslyckanden i deras projekt. 
De utmaningar Teamledaren anser att de har med Scrum är att få alla bitar på plats för att få ett lättare 
arbete. Teamledarens egna utmaningar är att lugna teamen när de är frustrerade och få dem att acceptera 
situationen, för att de ska vilja vara proaktiva och självdrivande. Web-Scrum Mastern uttrycker: 
 

”Utmaningarna med Scrum är tvådelat. Det ena är internt att alla i teamet verkligen  
förstår och vill jobba enligt Scrum. Den andra är att vi ska ha en produktägare och ha 
en klar väg in och ut för saker och ting”.  
 

De utmaningar som de har med Scrum är kunden. Web-Teammedlemmen uttrycker: 
 

”Om vi ska planera något och ha exempelvis ett refinement, vill vi kunna  
bolla det med en person.” 

 
De utmaningar som Int-Teammedlemmen ser att Int-Teamet har med Scrum beror på vilka kunder de 
har och om de sitter på plats hos kunden, eftersom kommunikationen med kunden blir svårare på distans. 
De har inte en beställare till hands dagligen, vilket är en utmaning att förbättra. De utmaningar som Int-
Scrum Master ser att Int-Teamet har är att få med kunden, eftersom de inte har fått med kunden helt än 
och behöver få kunden att inse hur mycket tid kunden behöver lägga ner med Int-Teamet. Int-Teamet 
har utmaningar med leveransen, eftersom kunden kanske inte är beredda på att ta emot grejer och de har 
problem med att det kommer in saker från sidan i projekt. Enligt Chow (2008) får vi kolla på 
misslyckade agila projekt för att kunna identifiera vilka möjliga framgångsfaktorer, vilket Scrum-
teamen kan göra genom att se vilka problem de haft i tidigare Scrum-projekt. 
 
Teamledaren anser att faktorer hos individen som påverkar ett framgångsrikt användande av Scrum är 
att individen ser lösningar och möjligheter, istället för att fastna på hinder, utan försöker ta sig förbi 
dem. Teamledaren uttrycker: 
 

”Det finns en del fyrkantighet hos vissa personer och det skapar  
en större stelbenthet och konflikter i dem Scrum-teamen.” 
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Teamledaren anser att faktorer hos gruppen som påverkar ett framgångsrikt användande av Scrum är att 
teamet vet vart de har varandra, att de är samspelta, har högt i tak och kan vara ärliga mot varandra. Att 
lagmedlemmarna kan säga till om det är något som skaver, för att få en möjlighet att rätta till det. Team 
ledaren anser att faktorer som påverkar ett framgångsrikt användande av Scrum är individernas 
erfarenhet, vilja och engagemang. Att Scrum-teamet har gemensamma mål i det de jobbar med, att de 
jobbar åt samma håll och har en samsyn i det de ska åstadkomma. Att Scrum-teamet har en tydlig process 
och att den är samma hela tiden. Web-Scrum Mastern anser att faktorer hos individen som påverkar ett 
framgångsrikt användande av Scrum är att individen är anpassningsbar och kan förflytta sig mellan olika 
arbetsuppgifter och tekniker. Web-Scrum Mastern anser att faktorer hos gruppen som påverkar ett 
framgångsrikt användande av Scrum är att gruppen ska vara anpassningsbar, lyhörd och ha personer 
med bred kunskap. Web-Scrum Mastern anser att faktorer som påverkar ett framgångsrikt användande 
av Scrum är att teamet har en utpekande produktägare och inte arbetar med för många olika saker i 
teamet. De utmaningar Web-Scrum Mastern anser att de har i framtiden med Scrum är att de inte riktigt 
har en klar produktägare och en klar mottagare på det sättet som de kanske borde ha för att Scrum ska 
fungera. Sedan har Web-Teamet kanske inte arbetat tillräckligt mycket i Scrum för att förstå alla delar 
och vad en Scrum Master förväntas göra. Web-Teammedlemmen anser att faktorer hos individen som 
påverkar ett framgångsrikt användande av Scrum är att individen är öppen för förändring. Web-
Teammedlemmen anser att faktorer hos gruppen som påverkar ett framgångsrikt användande av Scrum 
är att gruppen är öppen för förändring är prestigelös. Att individerna i gruppen vågar stå upp när de inte 
förstår, vågar säga ifrån och tar till sig feedback. Web-Teammedlemmen anser att faktorer som påverkar 
ett framgångsrikt användande av Scrum är att teamet ska vara väldigt öppet. Att Scrum inte används 
som en regelbok vad teamet ska ha, utan använda Scrum som en språngbräda och att teamet sätter upp 
en egen variant av Scrum. Int-Teammedlemmen anser att faktorer hos individen som påverkar ett 
framgångsrikt användande av Scrum är inställningen hos individen. Att Scrum-teamet kan uppnå 
flexibilitet genom att individen är förändringsbenägen. Int-Teammedlemmen anser att faktorer hos 
gruppen som påverkar ett framgångsrikt användande av Scrum är att teamet skapar en bra atmosfär att 
arbeta i och hjälper varandra. Int-Teammedlemmen anser att faktorer som påverkar ett framgångsrikt 
användande av Scrum är att Scrum-teamet fyller ceremonierna med innehåll, att teamet har rätt 
inställning och vill uppnå någonting. Int-Scrum Mastern anser att faktorer hos individen som påverkar 
ett framgångsrikt användande av Scrum är att individen måste vara väldigt kommunikativ och samtala 
med lagmedlemmarna. Int-Scrum Mastern anser att faktorer hos gruppen som påverkar ett framgångsrikt 
användande av Scrum är att personerna i Scrum-teamet pratar mycket med varandra, vågar vara öppna 
med varandra, pratar om hur de ska förbättra arbetet, vill samarbeta och hjälpa varandra. Int-Scrum 
Mastern anser att faktorer som påverkar ett framgångsrikt användande av Scrum är att Scrum-teamet 
går åt samma håll, att teammedlemmarna och produktägaren är engagerade. Enligt Chow (2008) måste 
framgångsfaktorerna finnas med för att ett agilt projekt ska bli lyckat. 
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5 Slutsatser 
 
 
Det avslutande kapitlet presenterar slutsatserna utifrån rapportens syfte och visar vad resultatet blev av 
rapporten. 
 
 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera framgångsfaktorer för användning av 
Scrum inom Scrum-team i ett konsultföretag. 
 
De organisationer som tillämpar Scrum-metoden ökar chansen att bli hållbara i framtiden, genom att 
följa de identifierade framgångsfaktorerna. Denna kandidatuppsats har resulterat i sex olika 
framgångsfaktorer utifrån litteratur:  
 

 Organiseringslogik 
 Kommunikation 
 Ärendehanteringssystem 
 Samarbete 
 Lärande 
 Engagemang 

 
Ytterligare en framgångsfaktor identifierades från den empiriska studien: 
 

 Förändringsbenägenhet 
 
Uppsatsstudiens har bidragit till kunskap om hur organisationer kan följa Scrum-ramverket, genom att 
tillämpa de identifierade framgångsfaktorerna för användning av Scrum. 
 

5.1 Engagemang – Skapar goda resultat 
Respondenterna ansåg att motivationsfaktorn är mycket viktig och att individerna som arbetar i Scrum-
team måste ha viljan att arbeta agilt enligt Scrum, annars blir arbetet inte bra. Därför gäller det för 
organisationer att hålla engagemanget uppe hos medarbetarna som arbetar i Scrum. Det går att hålla 
engagemanget uppe hos individer genom uppföljningar. Individerna i Scrum-team kan själva försöka 
stimulera engagemanget, genom att skapa en positiv atmosfär, vara hjälpande och trevliga. Om 
engagemanget finns i Scrum-team blir det lättare att lita på sina lagkamrater, att de genomför sitt arbete 
ordentligt och inte belastar andra lagkamrater med mer arbete. Den empiriska studien visar att en individ 
kan påverka en grupp till högre engagemang, på samma sätt som en individ kan påverka gruppen till 
lägre engagemang. Om engagemanget saknas är det svårare att uppnå en bra kultur och nå mål. Om 
engagemanget är högt hos produktägaren kan det leda till att produktägarens närvaro ökar och då är det 
större chans att kunden får det system de vill ha. Ledningen behöver också vara engagerad, för att bidra 
till att Scrum-teamet kan driva på sitt arbete själva, genom att bistå dem med ekonomiska insatser, som 
diverse material och utbildning.  
 

5.2 Samarbete – Det behöver fungera bra 
Även samarbetet visade sig vara viktigt enligt respondenterna. Det är viktigt, eftersom arbetet annars 
skulle bli katastrof. Det lönar sig att vilja hjälpa till och skapa en bra stämning. Om individerna i Scrum-
teamet känner varandra presterar de bättre. Därför är det bra om individerna i Scrum-Teamet försöker 
lära känna varandra. Om Scrum-teamet samtalar med varandra är det också större chans att samarbetet 
fungerar bra, eftersom samtal leder till att de undviker missförstånd i kommunikationen om tolkar fraser 
och ord olika. Samarbetet behöver inte bara fungera bra i Scrum-teamet, utan också med kunden. Den 
empiriska studien visade att det gäller att Scrum-teamet ställer krav på kundens närvaro att de ska vara 
delaktiga för att få det system de vill ha. Om kunden närvarar får kunden rimliga förväntningar på 
systemet och utvecklingsteamet. Om kunden däremot inte skulle kunna närvara går det att tillägga en 
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ny roll som egentligen inte ingår i Scrum-tänket, en projektroll som kan hjälpa till att få samarbetet att 
fungera, genom att projektledaren kommunicerar med kund när det finns brist på produktägare. För att 
få ett bra samarbete kan Scrum-teamet gå på after work och ledningen kan ordna teambuilding aktiviteter 
och konferensresor där de får möjlighet att förbättra samarbetet och relationerna i Scrum-teamet. 
 

5.3 Kommunikation – En förutsättning för ett bra arbete 
Det bästa sättet att kommunicera på visade sig vara genom ansikte mot ansikte enligt respondenterna, 
som alla kommunicerar på detta sätt. När Scrum-teamet kommunicerar ansikte mot ansikte får de lättare 
att utföra svåra arbetsuppgifter, i jämförelse med de Scrum-team som arbetar med en geografisk 
spridning av teammedlemmar. En geografisk spridning av teammedlemmar behöver inte vara 
problematiskt, men kommunikation på distans är svårare. Teammedlemmarna får jobba mer på 
kommunikationen, eftersom den inte blir lika naturlig som när Scrum-teamet arbetar i samma rum. 
Scrum-Team kan kommunicera genom kommunikationsverktyg som e-post, Skype, chattprogram och 
JIRA boards. Denna distanskommunikation kan fungera bra, men det är viktigt att Scrum-teamet har 
struktur och inte för många kommunikationskanaler, eftersom det skapar en viss problematik. Den 
empiriska studien visade att individerna i Scrum-teamet behöver känna tillit till varandra för att 
kommunikationen ska fungera bra, eftersom de vet att det som sägs tas emot på ett bra sätt när tilliten 
finns. Tilliten bidrar till mindre konflikter och individerna i Scrum-teamet kan prata öppet lättare och 
diskutera olika saker med varandra. Om individerna har empatiförmåga och kan känna av varandra är 
det större chans att de presterar bra och mötet med kund blir bättre. Det är viktigt att Scrum-teamet kan 
kommunicera om deras problem och hur de ska hantera dem. Scrum-teamet behöver också kunna 
kommunicera bra med kund, för att de ska utveckla det system som de vill ha. 
 

5.4 Modifiering av analysmodellen: Förändringsbenägenhet 
Den framgångsfaktor som tillkommit efter de semi-strukturerade intervjuerna är förändringsbenägenhet 
(se figur 3). Individen ska vara öppen för förändring, vilket innebär att personen behöver 
anpassningsförmåga och kunna förflytta sig mellan olika arbetsuppgifter och tekniker utifrån 
situationen. Individen behöver också vara en lagspelare och inte arbeta på i sitt eget spår, utan kan 
kommunicera och samarbeta med de andra i Scrum-teamet.  
 

5.5 Rekommendationer för fortsatta studier 
I denna kandidatuppsats har framgångsfaktorer för ett lyckat användande av Scrum identifierats. Vad 
organisationer behöver tänka på och göra för att lyckas med Scrum användandet, för bli smidiga och 
hållbara i framtiden. Mina rekommendationer för fortsatta studier är att studera motsatsen, det vill säga 
identifiera fallgropar för Scrum användandet. Vad är det egentligen som gör att organisationer 
misslyckas med Scrum? Fokus kan istället läggas på vilka de största misslyckande faktorerna är som 
organisationer måste försöka undvika. 
  



 48 

 
Figur 3: Analysmodell över framgångsfaktorer för användning av Scrum inom Scrum-team i ett    
               konsultföretag 
Källa:    Modifierad utifrån författaren 
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Muntliga källor 
 

Intervjuer på ÅF 
Teamledare Telefonintervju 2019-02-25 Karlstad 37 min 
Web-Scrum Master Personlig intervju 2019-05-16 Karlstad 48 min 
Web-Teammedlem Personlig intervju 2019-05-17 Karlstad 64 min 
Teamledare Personlig intervju 2019-05-21 Karlstad 50 min 
Int-Scrum Master Personlig intervju 2019-05-22 Karlstad 50 min 
Int-Teammedlem Personlig intervju 2019-05-23 Karlstad 54 min 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Sammanfattning av det sonderande samtalet 
 
Vad anser du är problematiskt/svårt/viktigt? 
Enligt teamledaren är det svårt att få ordning på rollerna och ha rätt underhåll. Scrum tänkandet innebär 
en arbetsprocess, där de vill uppnå ett jämnt flöde och de finns många aspekter på svårigheterna. Det 
finns problem med sammansättningen av Scrum-team. En fråga är om de ska ha ett permanent team som 
arbetar med liknande uppdrag. De försöker skapa en bra teamkänsla och låta teammedlemmarna mogna 
i sig. De sätter upp kontrakt för varje team. Medlemmarna får uttrycka sig hur de vill att teamet ska 
arbeta. Om de exempelvis vill ha högt i tak och hur de vill att kommunikationen ska fungera. Det blir 
lättare att ge feedback till den teammedlem som avviker från det som står i kontraktet, istället för att de 
blir personliga påhopp.  
 
Vilken verksamhet bedriver ÅF? 
ÅF har många olika typer av kunder. Det innebär att deras arbete ser olika ut beroende på uppdrag. T.ex. 
på ett företag med en IT avdelning där deras uppdrag är att fylla på befintlig IT behöver de anpassa sig 
till deras verksamhet. Eller om de exempelvis gör ett IT-system till ett bilföretag som inte har någon IT-
avdelning behöver de arbeta annorlunda, eftersom bilföretaget saknar de resurserna och kompetensen 
för att testa kraven. Därför är det viktigt att ÅF är lyhörda och anpassningsbara konsulter för stora och 
små uppdrag. 
 
Vad jobbar du med på ÅF? / Kan du beskriva en vanlig dag eller vecka på jobbet? 
Teamledarens arbetsuppgifter kan innebära att ha utvecklingssamtal med konsulterna, möten med 
kunder och teammedlemmar, analyserande av krav, koordinera och kommunicera. 
 
Vad anser du är de viktigaste delarna i ditt jobb? 
Teamledarens viktigaste del är att fungera som spindeln i nätet. Se och höra alla, utan att drunkna i det. 
Hon behöver prioritera sin tid, vad som är viktigast i nuläget för att inte gå under när det inte finns stopp 
på mängden arbete. Hon måste våga delegera och säga nej. Hon säger att det ligger i hennes natur att 
tycka om att göra mycket olika saker.  
 
Vad anser du är det roligaste med att arbeta på ÅF? 
Teamledaren tycker det är ett skönt driv och gäng på ÅF. Hon har mycket roligt. ÅF satsar mycket på 
aktiviteter för teambuilding och många medarbetare är vänner på fritiden. Hon säger att det är en spridd 
åldersfördelning och att alla får vara med öppet. Hon upplever att det inte är en diskriminerande 
arbetsplats. Hon tycker om att hon får ta mycket ansvar i sitt arbete. 
 
När införde ni Scrum i er verksamhet? / Hur har ni arbetat i projekt tidigare? 
De har arbetat agilt av och till. De följer inte Scrum till 100 procent. Tidigare har de arbetat med Kanban. 
De arbetar inte i sprintar, men alla har en uttalad process. ÅF jobbar med ständig förbättring och försöker 
ta reda på vad som fungerar bra och dåligt. Det är den bästa delen med Scrum-arbetet, att de har en 
ständig förbättringsprocess oavsett vilket arbete de bedriver, eftersom de ser till att jobba bort problem. 
 
Hur många personer är med i varje Scrum-team? 
Hur många personer som är med i ett Scrum-team varierar beroende på uppdrag, men det är ungefär 3-
10 personer i varje team. 
 
Hur många Scrum-team har ni? 
Idag har de fem team för deras stora projekt, men de finns team för andra projekt. 
 
Är du med i ett Scrum-team? 
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Teamledaren är inte med i ett Scrum-team. Hon skulle kunna vara Scrum Master, men hon arbetar som 
projektledare och teamledare och fungerar som en mentor åt en del teammedlemmar. Hon försöker bidra 
på bästa sätt och inte fastna i en del av teamen.  
 
Byter ni roller i teamet under olika projekt? / Har ni olika Scrum Masters eller samma för olika 
projekt? 
En del team vill ha en fast Scrum Master, eftersom de har diplom på detta, men de byter Scrum Master 
en del beroende på vad teamet önskar. 
 
Vilka för- och nackdelar ser du med att arbeta med Scrum? 
ÅF har gjort satsningar på hur de arbetar. En fördel är att de planerar och definierar sina processer. Med 
tydligare arbetsprocesser blir det lättare för nya medlemmar att förstå, ta till sig och ta sig an processen. 
Det finns nackdelar som säkert går att se, men de kan vara individuella. Exempelvis kan en del 
teammedlemmar tycka om backlog, medan andra tycker om att välja uppdrag själv. 
 
Vilka svårigheter har du upplevt med införandet av Scrum? 
Teammedlemmar har olika viljor, smak och önskningar på hur de vill arbeta. Det är inte Scrum som är 
problemet, utan det är arbetsmiljön och teamet som skapar problem. Svårigheterna kan handla om hur 
detaljerat de ska räkna, hur sprintar ska se ut, om de ska jobba mycket övertid och om de i dessa fall har 
ett godkännande från kunden till det. 
 
Hur lång tid beräknar ni att införandeprocessen av Scrum kommer ta, dvs. när tror du att teamen 
kommer behärska Scrum väl? 
Hur lång tid de tar för teammedlemmarna att behärska Scrum är svårt att svara på. 
 
Vilket IT-stöd använder ni för era Scrum-projekt? 
ÅF använder sig av ärendehanteringssystemet JIRA och samarbetsprogrammet Confluence. De finns 
många olika system och de har inte bestämt vilka system de ska använda, utan de beror på hur 
teammedlemmarna vill arbeta. ÅF försöker sätta upp regelverk som är generella och inte låsa fast sig 
vid hur någonting ska vara. Kunderna kan ha egna system. 
 
Är det vanligast att ni tar hem projekten eller bedriver dem hos kund? 
Det är vanligast att de tar hem projekten och arbetar med det på deras avdelning. Att de tar hem projekten 
kallar de för inhouse uppdrag. Det är en stor fördel att de tar hem projekten, eftersom de slipper resa och 
det kan annars vara svårt att hålla tiden på projekten. Om de skulle ta sig an ett uppdrag nära kontoret 
gör det ingen större negativ påverkan, men att de tar hem uppdragen innebär att de blir kollegor med 
medarbetarna, istället för kollegor med kunden. ÅF ligger i framkant på IT sidan med att ta hem projekt. 
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Bilaga 2 - Förberedelser innan intervju och observation 
 
Förberedelser 
-Intervjun genomförs i syfte att ta fram kunskap om Scrum, som kan vara till hjälp för ÅF:s problem 
och utmaningar med Scrum-ramverket. 
- Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera framgångsfaktorer för användning av 
Scrum inom Scrum-team i ett konsultföretag.  
-Jag kommer eventuellt att behöva genomföra en uppföljande intervju. 
-Be respondenten att läsa igenom informationsbrevet och fylla i samtyckeskravet. 
 
Observation 

o Jag uppfattar arbetsmiljön som stökig, men samtidigt strukturerad. 

o Respondenten följer klädnormen för Scrum-kulturen. 
  



 55 

Bilaga 3 - Intervju med teamledare 
 
Teamledare 
1. Vad heter du? 

 
2. Vilken bransch är du verksam inom? 

2.1. Vilken verksamhet bedriver ni? 
 
3. Hur många anställda är ni på företaget i Karlstad? 

3.1. På din avdelning?  
 

4. Hur länge har du arbetat i rollen som teamledare? 
4.1. Vad innebär din roll? 

 
5. Har du haft någon mer roll i Scrum-projekt? 

5.1. Om ja, hur länge har du arbetat i denna roll? 
 
Individnivå 
6. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos individen som påverkar ett 

framgångsrikt användande av Scrum? 
 
Lärande 
7. Vilka utmaningar ser du att ni har i framtiden med Scrum? 

 
8. I vilken grad använder ni er av den agila utvecklingsmetoden Scrum? 

 
9. Vilka nyttor anser du finns att använda Scrum-metoden för systemutveckling?? 

 
10. Vilka svagheter anser du finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling?? 

 
11. I vilken grad anser du att Scrum har förändrat er verksamhet/verksamhetsprocesser? 
 
12. Anser du dig själv ha god kunskap och kompetens inom agila-metoder? 

12.1. Om ja, varför? 
12.2. Om nej, varför inte? 

 
Engagemang 
13. Hur arbetar ni för att få teammedlemmarna engagerade? 

 
14. Anser du att engagemanget är viktigt hos en individ i Scrum-arbetet?  

14.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
14.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
15. Anser du att stöd och engagemang från högsta ledningen är viktigt i projektet? 

15.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
15.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
Gruppnivå 
16. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos gruppen som påverkar ett framgångsrikt 

användande av Scrum?  
 
Organiseringslogik 
17. Anser du att ditt team har god kunskap om agila-metoder? 

17.1. Om ja, varför? 
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17.2. Om nej, varför inte? 
 

18. Enligt litteratur ska ett Scrum-team vara självorganiserad, som innebär att teamet själva väljer hur 
de ska arbeta, utan att någon annan styr teamet utifrån. 
Anser du att ditt team är självorganiserad? 
 

19. Enligt litteratur ska ett Scrum-team vara tvärfunktionell, som innebär att alla kompetenser finns 
inom teamet och att ingen utanför teamet behöver delta.  
Anser du att ditt team är tvärfunktionell? 
 

20. Enligt litteratur ska teamet ha hög ”agreeableness” som innebär att teammedlemmarna ska kunna 
arbeta bra tillsammans, lyssna på varandra och visa respekt för varandra. I vilken grad anser du att 
ditt team har ”agreebleness”? 
 

21. Enligt litteratur ska teamet kunna hantera tvetydigheter, som innebär att teammedlemmarna är 
öppna för att testa nya idéer och lyssnar på varandras olika förslag. I vilken grad anser du att ditt 
team kan hantera tvetydigheter? 
 

22. Hur många teammedlemmar har det varit i de Scrum-projekt du arbetat med på ÅF?  
22.1. Anser du att ditt team har lagom många deltagare? 

 
Kommunikation 
23. Enligt litteratur är det viktigt att teammedlemmarna känner tillit till varandra, eftersom teamet 

behöver tillit för att bli aktivt. Anser du att tilliten är viktig i teamet? 
23.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
23.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
24. Människor som känner empati och är känslomässigt intelligenta, dvs. kan hantera både sina egna 

och andras känslor lika bra, har lättare att utveckla tillit för sitt team. I vilken grad anser du att 
individerna i ditt team känner empati? 
 

25. Enligt litteratur ska individer få belöning för deras samarbete, hjälpande beteende och aktiva 
deltagande i arbete. Exempelvis belöning genom personlig utveckling, ny roll, löneökning och 
delta i fler viktigare projekt. I vilken grad anser du att individerna i teamet får belöning för sina 
prestationer? 
 

26. Enligt litteraturen ska en individ med ett beteende som sänker teamets produktivitet och 
prestation, samt bryter mot teamets regler och värderingar bestraffas. I vilken grad anser du 
individer blir bestraffade? 
 

27. Enligt litteratur är arbetsmiljön i Scrum strukturerad, men kan uppfattas som rörig. Anser du att 
detta stämmer på din arbetsplats? 
 

28. Enligt litteratur finns det inte rangsystem och titlar i Scrum, utan personer värderas högt när de har 
mycket kunskap och kan inte få en högre maktposition. I vilken grad anser du att detta stämmer 
för ditt team? 
 

29. Hur kommunicerar du med ditt team?  
29.1. Ansikte mot ansikte? 
29.2. Videokonferenser? 
29.3. E-post? 
 

30. Har ni geografisk spridning av teammedlemmar under projekt? 
30.1. Om ja: Hur anser du att en geografisk spridning av teammedlemmar påverkar projektet? 
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30.2. Om nej, hur skulle en geografisk spridning av teammedlemmar påverka ett projekt 
anser du? 
 

31. Enligt litteratur (Scrum Guiden) finns det fyra olika sätt att kommunicera. Olika möten som är 
tillfällen i sprinten att granska och anpassa det som utvecklas.  
31.1. Har ni dagliga Scrum-möten? 

Om ja: Samma tid, plats, tidsbegränsning på 15 minuter för mötet? 
Om nej: Varför inte? 
 

31.2. Har ni sprintplaneringsmöten? 
Om ja: Är mötet maximalt en dag? 
Om nej: Varför inte? 
 

31.3. Har ni sprintgranskningsmöten? 
Om ja: Är mötet maximalt fyra timmar långt? 
Om nej: Varför inte? 
 

31.4. Har ni sprintåterblicksmöten? 
Om ja: Är mötet maximalt tre timmar långt? 
Om nej: Varför inte? 

 
Samarbete 
32. Hur tycker du att relationerna är mellan teammedlemmarna i det projekt du arbetar med? 

32.1. Känner teammedlemmarna varandra i ditt team? 
32.2. Hur arbetar ni för att teammedlemmarna ska lära känna varandra? 

 
33. Hur arbetar ni för att undvika missförstånd i kommunikation? 

33.1. Har det fungerat bra/dåligt? 
 

34. Hur arbetar ni för att få ett fungerande samarbete i teamet? 
34.1. Har det fungerat bra eller dåligt? 

 
35. Om teammedlemmarna skulle sakna viljan att samarbeta eller om den var låg, hur tror du det 

skulle påverka projektet? 
 

36. Har teammedlemmarna generellt lätt eller svårt att ta gemensamma beslut i ditt team? 
 
37. Hur sätter ni upp mål för projekten? 

37.1. Anser du att ni har en gemensam syn på målet? 
 

Ärendehanteringssystemets egenskaper 
38. I vilken grad anser du att ert ärendehanteringssystem JIRA fungerar bra/dåligt? 

 
39. I vilken grad tycker du att ert dokumenthanteringssystem Confluence fungerar bra/dåligt? 

 
40. I vilken grad anser du att era kommunikationsverktyg stödjer samarbetet i projekt? 
 
Framgångsrikt användande av Scrum 
41. Vilka är enligt din mening kritiska framgångsfaktorer som påverkar ett framgångsrikt användande 

av Scrum? 
 
Påverkansrelationsfrågor 
42. I vilken grad tror du att en grupp påverkar en individ? 

 
43. I vilken grad tror du att en individ påverkar en grupp?  
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Bilaga 4 - Intervju med Scrum Master 
 
Scrum Master (SM) 
1. Vad heter du? 

 
2. Vilken bransch är du verksam inom? 

 Vilken verksamhet bedriver ni? 
 

3. Hur länge har du arbetat i rollen som SM? 
 Anser du dig själv i första hand vara en coach som stödjer och hjälper teamet att arbeta 

effektivt, i rollen som SM? 
 Anser du att du har mindre beslutsmandat än en projektledare i traditionella projekt? 
 Anser du dig själv ha en pedagogisk förmåga?  
 Har du intresse för mentorskap? 
 Har du varit SM för två eller flera projekt samtidigt? 

 
4. Har du haft någon mer roll i Scrum-projekt? 

 Om ja, hur länge har du arbetat i denna roll? 
 
Individnivå 
5. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos individen som påverkar ett 

framgångsrikt användande av Scrum? 
 
Lärande 
6. Hur lärde du dig Scrum? 

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta i Scrum-projekt? 
 Hade du tidigare erfarenhet av att arbeta med Scrum, innan du började arbeta på ÅF? 
 Vilka har varit dina största utmaningar i Scrum-arbetet? 
 I hur stor utsträckning använder ni er av den agila utvecklingsmetoden Scrum? 
 Vilka utmaningar ser du att ni har i framtiden med Scrum? 
 I vilken grad anser du att Scrum har förändrat er verksamhet/verksamhetsprocesser? 
 Vilka nyttor anser du finns att använda Scrum-metoden för systemutveckling?? 
 Vilka svagheter anser du finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling?? 

 
7. Har du erfarenhet av fler agila-utvecklingsmetoder? 

 
8. Anser du att kunskap om agila-utvecklingsmetoder är viktigt för en SM? 

 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
9. Anser du dig själv ha god kunskap och kompetens inom agila-metoder? 

 Om ja, varför? 
 Om nej, varför inte? 

 
10. Anser du att kunskap om agila-utvecklingsmetoder är viktigt för teammedlemmar? 

 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
Engagemang 
11. Hur arbetar ni för att få teammedlemmarna engagerade? 

 
12. Anser du att engagemanget är viktigt hos en individ i Scrum-arbetet?  

 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
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 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 
 

13. Anser du att stöd och engagemang från högsta ledningen är viktigt i projektet? 
 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
Gruppnivå 
14. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos gruppen som påverkar ett framgångsrikt 

användande av Scrum? 
 
Organiseringslogik 
15. Anser du att ditt team har god kunskap om agila-metoder? 

 Om ja, varför? 
 Om nej, varför inte? 
 

16. Enligt litteratur ska ett Scrum-team vara självorganiserad, som innebär att teamet själva väljer hur 
de ska arbeta, utan att någon annan styr teamet utifrån. 
Anser du att ditt team är självorganiserad? 
 

17. Enligt litteratur ska ett Scrum-team vara tvärfunktionell, som innebär att alla kompetenser finns 
inom teamet och att ingen utanför teamet behöver delta.  
Anser du att ditt team är tvärfunktionell? 
 

18. Enligt litteratur ska teamet ha hög ”agreeableness” som innebär att teammedlemmarna ska kunna 
arbeta bra tillsammans, lyssna på varandra och visa respekt för varandra. I vilken grad anser du att 
ditt team har ”agreebleness”? 
 

19. Enligt litteratur ska teamet kunna hantera tvetydigheter, som innebär att teammedlemmarna är 
öppna för att testa nya idéer och lyssnar på varandras olika förslag. I vilken grad anser du att ditt 
team kan hantera tvetydigheter? 
 

20. Hur många teammedlemmar har det varit i de Scrum-projekt du deltagit i på ÅF?  
 Anser du att ditt team har lagom många deltagare? 

 
Kommunikation 
21. Enligt litteratur är det viktigt att teammedlemmarna känner tillit till varandra, eftersom teamet 

behöver tillit för att bli aktivt. Anser du att tilliten är viktig i teamet? 
 Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
 Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
22. Människor som känner empati och är känslomässigt intelligenta, dvs. kan hantera både sina egna 

och andras känslor lika bra, har lättare att utveckla tillit för sitt team. I vilken grad anser du att 
individerna i ditt team känner empati? 
 

23. Enligt litteratur ska individer få belöning för deras samarbete, hjälpande beteende och aktiva 
deltagande i arbete. Exempelvis belöning genom personlig utveckling, ny roll, löneökning och 
delta i fler viktigare projekt. I vilken grad får individerna i ditt team belöning för sina prestationer? 
 

24. Enligt litteraturen ska en individ med ett beteende som sänker teamets produktivitet och 
prestation, samt bryter mot teamets regler och värderingar bestraffas. I vilken grad blir individerna 
i ditt team blir bestraffade? 
 

25. Enligt litteratur har SM har ansvaret att undanröja hinder för projektteamet, vilket innebär att SM 
har rättigheten att plocka ur en teammedlem från gruppen, om den är ett hinder för det fortsatta 
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utvecklingsarbetet. I vilken grad händer det att du får plocka ut teammedlemmar från gruppen? 
 

26. Enligt litteratur har SM rättigheten att förlänga en del i processen som kan förbättra projektet, 
exempelvis förlänga ett möte. I vilken grad anser du att du behöver förlänga ett möte?  
 

27. Enligt litteratur är arbetsmiljön i Scrum strukturerad, men kan uppfattas som rörig. Anser du att 
detta stämmer på din arbetsplats? 
 

28. Enligt litteratur finns det inte rangsystem och titlar i Scrum, utan personer värderas högt när de har 
mycket kunskap och kan inte få en högre maktposition. I vilken grad anser du att detta stämmer 
för ditt team? 
 

29. Hur kommunicerar ni i teamet?  
 Ansikte mot ansikte? 
 Videokonferenser? 
 Om båda ja: Hur anser du det är att arbeta ansikte mot ansikte i jämförelse med möten genom 

videokonferenser? 
 E-post? 

 
30. Har ni geografisk spridning av teammedlemmar under projekt? 

 Om ja: Hur anser du att en geografisk spridning av teammedlemmar påverkar projektet? 
 Om nej, hur skulle en geografisk spridning av teammedlemmar påverka ett projekt anser du? 

 
31. Enligt litteratur (Scrum Guiden) finns det fyra olika sätt att kommunicera. Olika möten som är 

tillfällen i sprinten att granska och anpassa det som utvecklas.  
 Har ni dagliga Scrum-möten? 

Om ja: Samma tid, plats, tidsbegränsning på 15 minuter för mötet? 
Om nej: Varför inte? 

 
 Har ni sprintplaneringsmöten? 

Om ja: Är mötet maximalt en dag? 
Om nej: Varför inte? 

 
 Har ni sprintgranskningsmöten? 

Om ja: Är mötet maximalt fyra timmar långt? 
Om nej: Varför inte? 

 
 Har ni sprintåterblicksmöten? 

Om ja: Är mötet maximalt tre timmar långt? 
Om nej: Varför inte? 

 
32. Enligt litteratur ska teammedlemmarna informera SM om det finns hinder som kan behöva 

undanröjas. I vilken grad blir du informerad om eventuella hinder av dina teammedlemmar? 
 

33. Enligt litteratur ska SM ska se till att teamet inte arbetar övertid och kan därför  
behöva skicka hem teammedlemmarna innan de kör slut på sig själva. I vilken grad behöver du 
avbryta arbetet för teammedlemmar? 

 
Samarbete 
34. Hur anser du att relationerna är mellan teammedlemmarna i det projekt du deltar i?  

 Känner teammedlemmarna varandra i ditt team? 
 

35. Hur arbetar ni för att undvika missförstånd i kommunikation?  
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 Har det fungerat bra/dåligt? 
 

36. Hur arbetar ni för att få ett fungerande samarbete? 
 Har det fungerat bra/dåligt? 

 
37. Om teammedlemmarna skulle sakna viljan att samarbeta eller om den var låg, hur tror du det 

skulle påverka projektet? 
 
38. Har teammedlemmarna generellt lätt eller svårt att ta gemensamma beslut i ditt team? 

 
39. Hur sätter ni upp mål för projekten? 

 Anser du att ni har en gemensam syn på målet? 
 
Ärendehanteringssystemets egenskaper 
40. I vilken grad anser du att ert ärendehanteringssystem JIRA fungerar bra/dåligt? 

 
41. I vilken grad anser du att ert dokumenthanteringssystem Confluence fungerar bra/dåligt? 
 
42. I vilken grad anser du att era kommunikationsverktyg stödjer samarbetet i projekt? 
 
Framgångsrikt användande av Scrum 
43. Vilka är enligt din mening kritiska framgångsfaktorer som påverkar ett framgångsrikt användande 

av Scrum? 
 

Påverkansrelationsfrågor 
44. I vilken grad tror du att en grupp påverkar en individ? 

 
45. I vilken grad tror du att en individ påverkar en grupp? 
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Bilaga 5 - Intervju med teammedlem 
 
Teammedlem 
1. Vad heter du? 

 
2. Vilken bransch är du verksam inom? 

2.1. Vilken verksamhet bedriver ni? 
 

3. Hur länge har du arbetat i rollen som teammedlem? 
 

4. Har du haft någon mer roll i Scrum-projekt? 
4.1. Om ja, hur länge har du arbetat i denna roll? 

 
Individnivå 
5. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos individen som påverkar ett 

framgångsrikt användande av Scrum? 
 

Lärande 
6. Hur lärde du dig Scrum? 

 
7. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta i Scrum-projekt? 

 
8. Hade du tidigare erfarenhet av att arbeta med Scrum, innan du började arbeta på ÅF? 

 
9. Vilka har varit dina största utmaningar i Scrum-arbetet? 

 
10. I hur stor utsträckning använder ni er av den agila utvecklingsmetoden Scrum? 

 
11. Vilka utmaningar ser du att ni har i framtiden med Scrum? 

 
12. I vilken grad anser du att Scrum har förändrat er verksamhet/verksamhetsprocesser? 

 
13. Vilka nyttor anser du finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling?? 

 
14. Vilka svagheter anser du finns med att använda Scrum-metoden för systemutveckling?? 

 
15. Har du erfarenhet av fler agila-utvecklingsmetoder? 

 
16. Anser du att kunskap om agila-utvecklingsmetoder är viktigt för en teammedlem? 

16.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
16.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
17. Anser du dig själv ha god kunskap och kompetens inom agila-metoder? 

17.1. Om ja, varför? 
17.2. Om nej, varför inte? 

 
18. Anser du att kunskap om agila-metoder är viktigt för en SM? 

18.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
18.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
19. Enligt litteratur ska teammedlemmarna lära sig kontinuerligt under arbetet och kunna använda 

kunskapen i sitt fortsatta arbete. Anser du att du lär dig kontinuerligt under Scrum-arbetet? 
19.1. I vilken grad anser du att du har nytta av den förärvda kunskapen i ditt fortsatta arbete? 
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Engagemang 
20. Hur arbetar ni för att teammedlemmarna ska bli engagerade? 

 
21. Anser du att engagemanget är viktigt hos en individ i Scrum-arbetet? 

21.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
21.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
22. Anser du att stöd och engagemang från högsta ledningen är viktigt i projektet? 

22.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
22.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
Gruppnivå 
23. Vilka är enligt din mening viktiga framgångsfaktorer hos gruppen som påverkar ett framgångsrikt 

användande av Scrum? 
 
Organiseringslogik 
24. Enligt litteratur ska ett Scrum-team vara självorganiserad, som innebär att teamet själva väljer hur 

de ska arbeta, utan att någon annan styr teamet utifrån. 
Anser du att ditt team är självorganiserad? 
 

25. Enligt litteratur ska ett Scrum-team vara tvärfunktionell, som innebär att alla kompetenser finns 
inom teamet och att ingen utanför teamet behöver delta.  
Anser du att ditt team är tvärfunktionell? 
 

26.  Enligt litteratur ska teamet ha hög ”agreeableness” som innebär att teammedlemmarna ska kunna 
arbeta bra tillsammans, lyssna på varandra och visa respekt för varandra. I vilken grad anser du att 
ditt team har hög ”agreebleness”? 
 

27. Enligt litteratur ska teamet kunna hantera tvetydigheter, som innebär att teammedlemmarna är 
öppna för att testa nya idéer och lyssnar på varandras olika förslag. I vilken grad anser du att ditt 
team kan hantera tvetydigheter? 
 

28. Hur många teammedlemmar har det varit i de Scrum-projekt du deltagit i på ÅF?  
28.1. Anser du att ditt team har lagom många deltagare? 

 
29. Anser du att alla har lika stort ansvar för att nå projektets mål? 
 
Kommunikation 
30. Enligt litteratur är det viktigt att teammedlemmarna känner tillit till varandra, eftersom teamet 

behöver tillit för att bli aktivt. Anser du att tilliten är viktig i teamet? 
30.1. Om ja, på vilka sätt är det viktigt? 
30.2. Om nej, på vilka sätt är det inte viktigt? 

 
31. Människor som känner empati och är känslomässigt intelligenta, dvs. kan hantera både sina egna 

och andras känslor lika bra, har lättare att utveckla tillit för sitt team. I vilken grad anser du att 
individerna i ditt team känner empati? 
 

32. Enligt litteratur ska individer få belöning för deras samarbete, hjälpande beteende och aktiva 
deltagande i arbete. Exempelvis belöning genom personlig utveckling, ny roll, löneökning och 
delta i fler viktigare projekt. I vilken grad får individerna i ditt team belöning för sina prestationer? 
 

33. Enligt litteraturen ska en individ med ett beteende som sänker teamets produktivitet och 
prestation, samt bryter mot teamets regler och värderingar bestraffas. I vilken grad blir individerna 
i ditt team blir bestraffade? 
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34. Enligt litteratur är arbetsmiljön i Scrum strukturerad, men kan uppfattas som rörig. Anser du att 
detta stämmer på din arbetsplats? 

 
35. Enligt litteratur finns det inte rangsystem och titlar i Scrum, utan personer värderas högt när de har 

mycket kunskap och kan inte få en högre maktposition. I vilken grad anser du att detta stämmer 
för ditt team? 
 

36. Hur kommunicerar ni i teamet?  
36.1. Ansikte mot ansikte 
36.2. Videokonferenser? 

Om båda ja: Hur anser du det är att arbeta ansikte mot ansikte i jämförelse med möten genom  
videokonferenser? 

36.3. E-post? 
 

37. Har ni geografisk spridning av teammedlemmar under projekt? 
37.1. Om ja, hur anser du att en geografisk spridning av teammedlemmar påverkar projektet? 
37.2. Om nej, hur skulle en geografisk spridning av teammedlemmar påverka ett projekt 

anser du? 
 

38. Enligt litteratur (Scrum Guiden) finns det fyra olika sätt att kommunicera. Olika möten som är 
tillfällen i sprinten att granska och anpassa det som utvecklas.  
38.1. Har ni dagliga Scrum-möten? 

Om ja, samma tid, plats, tidsbegränsning på 15 minuter för mötet? 
Om nej, varför inte? 
 

38.2. Har ni sprintplaneringsmöten? 
Om ja, är mötet maximalt en dag? 
Om nej, varför inte? 
 

38.3. Har ni sprintgranskningsmöten? 
Om ja, är mötet maximalt fyra timmar långt? 
Om nej, varför inte? 
 

38.4. Har ni sprintåterblicksmöten? 
Om ja, är mötet maximalt tre timmar långt? 
Om nej, varför inte? 
 

39. Enligt litteratur ska teammedlemmarna informera SM om det finns hinder som kan behöva 
undanröjas. I vilken grad informerar du om eventuella hinder till SM? 
 

Samarbete 
40. Hur anser du att relationerna är mellan teammedlemmarna i det projekt du deltar i?  

40.1. Känner teammedlemmarna varandra i ditt team? 
 

41. Hur arbetar ni för att undvika missförstånd i kommunikation? 
41.1. Har det fungerat bra/dåligt? 

 
42. Hur arbetar ni för att få ett fungerande samarbete i teamet? 

42.1. Har det fungerat bra/dåligt? 
 

43. Om teammedlemmarna skulle sakna viljan att samarbeta eller om den var låg, hur tror du det 
skulle påverka projektet? 
 

44. Har teammedlemmarna generellt lätt eller svårt att ta gemensamma beslut i ditt team? 
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45. Hur sätter ni upp mål för projekten? 
45.1. Anser du att ni har en gemensam syn på målet? 

 
Ärendehanteringssystemets egenskaper 
46. I vilken grad anser du att ert ärendehanteringssystem JIRA fungerar bra/dåligt? 

 
47. I vilken grad anser du att ert dokumenthanteringssystem Confluence fungerar bra/dåligt? 

 
48. I vilken grad anser du att era kommunikationsverktyg stödjer samarbetet i projekt? 
 
Framgångsrikt användande av Scrum 
49. Vilka är enligt din mening kritiska framgångsfaktorer som påverkar ett framgångsrikt användande 

av Scrum? 
 
Påverkansrelationsfrågor 
50. I vilken grad tror du att en grupp påverkar en individ? 

 
51. I vilken grad tror du att en individ påverkar en grupp?  
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Bilaga 6 – Definitionstabell 
 

Begrepp Definition på svenska Källa 
Agil 
(Agile) 

"Agil introducerades som en iterativ, inkrementell 
och adoptiv metod för mjukvaruutveckling" 

Kaur och Jajoo (2015:832; 
författarens översättning). 

Agila-metoder 
(Agile methods) 

"Agila-metoder är flera mjukvaruutvecklingsmetoder 
som är baserade på iterativ och inkrementell 
utveckling, där krav och lösningar utvecklas genom 
samarbete mellan kund och självorganiserande & 
korsfunktionella team" 

Kaur och Jajoo (2015:832; 
författarens översättning). 

Det dagliga  
Scrum-mötet  
(Daily Scrum) 

"Scrum är utformat för att övervinna några av de 
många mänskliga och organisatoriska 
komplexiteterna i projektmiljön, genom att 
genomföra tvärfunktionella, självstyrda team och 
genom att organisera dagliga Scrum-möten för att 
säkerställa den dagliga inspektionen och 
anpassningen till sprintplanen för att möta sprint 
målen" 

Landaeta et al. (2001:651; 
författarens översättning). 

Informationssystem 
(Information systems) 

”Informationssystem är en integrering mellan 
människor, data och informationsteknik” 

Lu et al. (2011:811; 
författarens översättning). 

Scrum "Scrum är en iterativ och inkrementell agil 
utvecklingsram för utveckling med fokus på flexibel 
och holistisk produktutvecklingsstrategi där 
utvecklingsteamet fungerar som en enhet för att nå ett 
gemensamt mål" 

Kaur och Jajoo (2015:832; 
författarens översättning) 

Scrum Master "Scrum Mastern är inte en auktoritet inom teamet, 
utan ger ledarskap för att få teamet att fokusera, 
avlägsnar distraheringar och upprätthåller 
kommunikationskanaler mellan Scrum-teamet och 
Produktägaren" 

Wilson et al. (2013:18; 
författarens översättning). 

Sprint "Det första steget i att analysera projektets 
produktbacklog är att bryta arbetet i vad som kallas 
för sprintar" 

Wilson et al. (2013:18; 
författarens översättning). 

Scrum tavla 
(Scrum board) 

”Scrum Tavla är en ram med uppgifter där de 
uppgifter som ska utföras är skrivna på limpapper, 
placeras ut, och vars status (som ska genomföras, 
genomförs eller slutförts) uppdateras i de dagliga 
mötena, vilket leder till att det är möjligt att övervaka 
det planerande arbetets framsteg" 

Carneiro et al. (2018:939; 
författarens översättning). 

Scrum-team 
Agil projektgrupp 
Utvecklingsteam 

"Laget består av tre roller; Produktägare, Scrum 
Master och projektdeltagare. De unika egenskaperna 
hos ett Scrum-team är att de ska vara 
självorganiserande och korsfunktionella" 

Kikitamara och Noviyanti 
(2018:582; författarens 
översättning). 

Sprintplaneringsmötet 
(Sprint planning) 

”Processen med sprintplanering kommer att överväga 
design och användarbidrag inom sprintar” 

Kikitamara och Noviyanti 
(2018:585; författarens 
översättning). 

Sprintgranskning 
(sprint review) 

”Sprintgranskningsmötet hålls i slutet av varje sprint, 
vilket är en planerad inspektions- och 
anpassningsmöjlighet för det som har utvecklats” 

Carneiro et al. (2018:939; 
författarens översättning). 

Sprintåterblicksmöte 
(Sprint retrospektive) 

”Sprint återblick mötet underlättar för alla 
involverade medlemmar att reflektera över vad som 
har gjorts i ett projekt och hur det kan förbättras i 
nästa sprint” 

Landaeta et al. (2001:651; 
författarens översättning). 

 


