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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Den traditionella utvecklingsmetoden, vattenfallsmodellen, är en modell som kan appliceras 
inom flera olika branscher. Tittar man på en byggarbetsplats där ett hus bör vara planerat in i 
minsta detalj för att byggandet av grunden skall kunna börja påbörjas, för att sedan väggar 
och tak skall kunna byggas är det ej jämförbart med ett IT-system. Tidigare har man sett och 
behandlat mjukvaruutveckling som en process liknande byggnationen av ett hus. Med tidens 
gång och IT-branschens snabba utveckling har man kommit fram till att en mjukvaras krav 
ofta förändras. Om man då fastställer samtliga krav och sedan börjar utveckla systemet enligt 
dessa krav, kan beställarens krav och kundfokus förändras under utvecklingens gång. 
Beroende på projektets storlek, tidslängd och målgrupp varierar problemets omfattning.  
 
För att motverka detta väljer många organisationer att genomföra en transition från 
vattenfallsmodellen till den agila utvecklingsmetoden Scrum. I flera fall av transitioner 
uppstår problem innan, under eller efter förändringen av utvecklingsmetod. 
Personalrelaterade problem och processrelaterade problem är två typer av problem som kan 
uppstå där brist på utbildning ofta är en bidragande orsak (Gandomani, Zulzalil och Nafchi, 
2015). Då en transition har misslyckats och organisationer går tillbaka till den traditionella 
utvecklingsmetoden går de miste om en arbetsmetod som passar IT-branschen bra och har 
många fördelar (Madabhavi, 2014).  
 
I den här studien undersöks vilka nyckelfaktorer man bör ta hänsyn till och arbeta mer med 
inför, under och efter en transition från vattenfallsmodellen till Scrum, för att genomföra 
kunna transitionen så effektivt och gynnsamt som möjligt för organisationen.  
 
Då formuleringen av krav för de olika arbetssätten skiljer sig åt kommer jag även att 
undersöka hur kravframställningen förändras under transitionens gång. Detta är en del av 
transitionen som jag finner intressant och vill undersöka närmare. 
 
 
1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida man genomför en effektiv transition 
från mjukvaruutveckling enligt vattenfallsmodellen till utveckling enligt den agila 
utvecklingsmetoden Scrum. Genom frågeställningen Hur genomförs en effektiv transition från 
vattenfallsmodellen till Scrum? 
 
Inom denna frågeställning kommer området kravhantering att fokuseras på genom 
delfrågeställningen: Hur förändras framställningen av krav vid en transition från 
vattenfallsmodellen till Scrum?  
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1.3 Avgränsningar 
 
Utöver att identifiera nyckelfaktorer för en effektiv transition till Scrum kommer uppsatsen 
endast att fokusera på hur kravhanteringen förändras under transitionens gång. Fokus kommer 
alltså att tas bort från övriga faser inom systemutveckling. 
 
 
1.4 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I det här kapitlet behandlas uppsatsens inledning, problemformulering, avgränsningar samt 
syfte och forskningsfrågor. 
 
Kapitel 2 – Forskningsstrategi och metod 
Här presenteras uppsatsens forskningsmetod och tillvägagångssätt. 
 
Kapitel 3 – Teori 
Relevanta begrepp och tidigare forskning förklaras och utreds. 
 
Kapitel 4 – Resultat 
Intervjuernas resultat presenteras. 
 
Kapitel 5 – Analys 
Intervjuer och insamlad tidigare forskning analyseras och jämförs. 
 
Kapitel 6 – Slutsats och reflektion 
Sammanfattning av uppsatsens slutsatser samt reflektion om metodval. 
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2. Forskningsstrategi och Metod 
 
Här presenteras mitt val av metod för insamling av data, material och forskningsmetod samt 
hantering och analys av insamlat material. 
 
 
2.1 Metodval 
 
I den här uppsatsen använder jag mig av en kvalitativ forskningsmetod. Tillsammans med 
tidigare forskning kommer jag att genomföra ett antal intervjuer med personer som har 
relevant erfarenhet inom ämnet. En surveyundersökning där mina informanter är utvalda med 
hjälp av ett bekvämlighetsurval. Det kommer att resultera i en jämförelse mellan de olika 
resultaten från intervjuerna och den insamlade litteraturen. Den här typen av 
surveyundersökning skulle man även kunna benämna som en intervjustudie, då den endast 
innefattar intervjuer och tidigare studier. 
 
 
2.1.1 Surveyundersökning 
 
Med en surveyundersökning vill man åstadkomma ett standardiserat resultat med hjälp av 
datainsamling av olika typer (Oates, 2006). De två typer av datainsamling jag kommer att 
använda mig av i den här uppsatsen är intervjuer samt en teoretisk datainsamling av tidigare 
forskning inom ämnet.  
 
Då den tidigare forskningen visat att en transition kan genomföras på flertalet olika sätt passar 
en surveyundersökning med ett antal informanter denna uppsats. 
 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
Efter två möten med personer vilka har stor erfarenhet inom ämnet diskuterades en 
frågeställning fram som ansågs vara intressant. Dessa två personer arbetar med olika former 
av mjukvaruutveckling och har givit mig tips under uppsatsens gång. Bekvämlighetsurvalet 
gjordes med hjälp av mitt personliga kontaktnät. Personer med olika bakgrund inom ämnet 
kontaktades och en intervju bokades sedan in med respektive informant. 
 
Intervjuerna skedde under informanternas arbetstid via Skype och spelades efter samtycke in, 
för att sedan genomföra en selektiv transkribering av ljudmaterialet där jag utelämnade delar 
av intervjun som ansågs ha mindre värde för uppsatsen. 
 
Efter datainsamlingen analyserades materialet. Analysen gjordes genom en jämnföring där jag 
letade efter likheter i uppfattningen om hur man genomför en effektiv transition från 
vattenfallsmodellen till Scrum, för att komma fram till dess nyckelfaktorer. Först undersökte 
jag forskarna och författarnas litteratur och artiklar, därefter jämfördes de tre informanternas 
olika uppfattningar. Sedan sammanställdes allt empiriskt material och gemensamma 
nyckelfaktorerna hittades. 
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2.2.1 Datainsamling och dataanalys 
 
De tre intervjuerna har genomförts som semi-strukturerade intervjuer vilket betyder att jag 
fastställt ett antal frågor i förväg (Bilaga 1). Dessa frågor har jag använt som utgångspunkt 
under intervjuerna, beroende på informantens svar har följdfrågor ställts för att få en djupare 
inblick i dess specifika fall då man kan genomföra en transition på flertalet olika sätt. 
Informanten har fått möjlighet att lägga till saker och utveckla de processer eller moment i 
transitionen som anses vara särskilt viktiga (Oates, 2006). 
 
Vid framställning av intervjufrågor utgick jag delvis från tidigare forsknings olika delar av en 
transition. För att kunna dra slutsatser från informanternas uttalanden frågas även efter 
generell inställning till agila arbetsmetoder och Scrum, samt tidigare bakgrund inom 
utveckling och agila transitioner.  
 
En semistrukturerad intervju ger informanten möjlighet att utveckla sina svar genom att 
forskaren kan ställa följdfrågor till de förberedda frågorna. De förberedda teman och frågor 
behöver inte ställas eller behandlas i någon speciell ordning då forskaren kan ställa frågorna i 
den ordning som passar bäst för att få ett flytande och naturligt samtal (Oates, 2006).   
 
Den teoretiska datainsamlingen gjordes via Uppsala Universitats bibliotek samt sökningar via 
Google Scholar och databasen Scopus. Sökningen efter verk sorterades efter relevans med 
ämnet och inkluderade tryckt litteratur, blogginlägg och hemsidor. 
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3. Teori 
 
I det här avsnittet presenteras och förklaras de begrepp och modeller som använts i 
undersökningen.  
 
 
3.1 Agila utvecklingsmetoder 
 
En agil utvecklingsmetod är en metod där den personliga talangen och kreativiteten är i fokus 
(Agile Sweden, 2008). De agila metoderna är alla uppbyggda på tolv principer (Bilaga 2). 
Dessa principer är fastställda med det agila manifestet som utgångspunkt. Manifestet omfattar 
fyra påståenden som är de agila utvecklingsmetodernas grundstenar (Figur 1). För att få 
lönsamhet i programvaran så snabbt som möjligt släpps funktioner allt eftersom att dessa blir 
färdiga. Förändringar av krav under projektets gång uppmuntras och resulterar i en 
konkurrenskraftig programvara där även de absolut senast inkommande kundbehoven 
tillgodoses. Teamet ser kontinuerligt tillbaka på de senaste veckornas arbete för att försöka 
effektivisera sitt arbete i kommande sprintar(Cunningham, 2001). 
 
 

 
Figur 1 – Det agila manifestet 
 
Utvecklingen sker iterativt under kontinuerlig kontakt med kunden. Därmed kan nya krav 
uppkomma som teamet måste ta hänsyn till. Till skillnad mot äldre utvecklingsmetoder som 
vattenfallsmodellen där hårda processer och strikta deadlines styr arbetet, kan nya krav under 
utvecklingsprocessen stjälpa mer än hjälpa utvecklingsteamet (Agile Sweden, 2008). Diverse 
verktyg för att hantera backlog, sprintar och annat metodtekniskt tillhandahålls på flertalet 
hemsidor online (CSD Tools, 2013). 
 
En av anledningarna till att agila utvecklingsmetoder togs fram var att man såg ett behov av 
ökad flexibilitet då man, som tidigare nämnt, inte alltid kan ta fram samtliga krav för ett 
projekt vid projektets början. Man säger att motreaktioner mot en traditionell projektledning, 
däribland vattenfallsmodellen har agil systemutveckling blivit ett resultat. 
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3.1.1 Fördelar agila utvecklingsmetoder 
 
Björkholm och Brattberg identifierar sex större fördelar med att arbeta enligt en agil 
utvecklingsmetod. Ökad produktivitet är den första, man försöker se till att utveckla rätt saker 
i rätt tid genom att prioritera din backlog väl.  
 
Snabbare time to market är en annan fördel och handlar om att tiden från idé till körbar 
produkt är relativt kort vid agil utveckling. Detta gör att fel kan rättas till vid ett tidigt stadie 
vilket bidrar till färre defekter. Även det faktum att projektet tidigt kan tjäna pengar på 
systemet är gynnsamt. Att ständigt kunna förändra sina krav leder till större flexibilitet och ett 
närmare samarbete med kunden (Björkholm & Brattberg, 2010). 
 
 
3.1.2 Nackdelar agila utvecklingsmetoder 
 
För de människor som föredrar att arbeta självständigt istället för i grupp är en agil 
utvecklingsmetod inte att föredra. Likaså krävs ett samarbete mellan inte bara anställda utan 
även olika avdelningar inom en organisation kan behöva samarbeta för att det agila 
arbetssättet skall fungera. Här kan brister finnas och problem uppstå. Det nära samarbetet med 
kunden kan också ses som en negativ faktor, både från kundens och utvecklingsteamets 
perspektiv (Björkholm & Brattberg, 2010).  
 
 
3.2 Vattenfallsmodellen 
 
Att utveckla mjukvara efter vattenfallsmodellen betyder att man utför ett steg i processen åt 
gången, för att sedan förflytta sig till nästa process. Det betyder att det är svårt att gå tillbaka 
och rätta till fel som uppstod i tidigare processer. Krav bör heller inte ändras under projektets 
gång (Dennis och Wixom, 2012).  
 
 
3.2.1 Vattenmodellens faser 
 
Nedan beskrivs vattenfallsmodellens sex olika faser. Dessa faser finns visualiserade i figur 2. 
Vad som utförs i respektive fas beror på systemets storlek och typ (Lyckblom, 2010).  
 
 
3.2.1.1 Analys och kravspecifikation 
 
I den första fasen analyseras vilka problem och behov projektet skall lösa och uppfylla. 
Utifrån dessa problem och behov specificeras och fastställs projektets krav. 
 
 
3.2.1.2 Design 
 
Här designas systemets arkitektur, hur man skall bygga upp systemet rent tekniskt. Projektet 
bryts ner i delkomponenter och dessa specificeras. 
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3.2.1.3 Implementation 
 
I implementationsfasen kodas och utvecklas systemet. När delkomponenterna är 
färdigutvecklade sätts dessa samman till ett fullständigt och fungerande system. 
 
 
3.2.1.4 Testning 
 
När systemet är färdigimplementerat testas systemet för att säkerställa att samtliga krav är 
uppfyllda. En dokumentation över systemet sätts upp för att underlätta framtida förändring i 
systemet. Här kan även en instruktionsdokumentation sättas upp för att underlätta 
användarnas användning av systemet. 
 
 
3.2.1.5 Driftsättning och leverans 
 
När systemet är färdigutvecklat sätts det i bruk hos kunden. För de lite större och mer 
komplexa system kan leveransen innehålla en utbildning för användarna. 
 
 
3.2.1.6 Underhåll 
 
Under systemets livstid bör det utvecklas och underhållas. Detta görs kontinuerligt tills man 
väljer att avveckla systemet. 
 
 

 
Figur 2 – Vattenfallsmodellens faser 
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3.2.2 Fördelar med vattenfallsmodellen 
 
Fördelen med vattenfallsmodellen är att den är lättöverskådlig samt enkel att förstå. Därmed 
reduceras tiden för introduktion av teamets arbetssätt. Då modellen går ut på att utföra varje 
steg för sig kan kunden lätt få en överskådlig blick över hur långt man kommit i processen 
och därmed ta beslut om arbetet kring projektet skall fortsätta eller avslutas.  
 
Eftersom att en del i vattenfallsmodellen är att ständigt dokumentera arbetet underlättar en 
återupptagning av arbetet om ett projekt tidigare pausats (The Agile Project, 2001). 
 
 
3.2.3 Nackdelar med vattenfallsmodellen 
 
Då hela projektets kravspecifikation tas fram i början av projektet hindrar detta senare 
tillkomna krav på projektets funktioner. Eftersom att användarens efterfrågan förändras och 
utvecklingen går framåt blir detta problem större ju större projekt man arbetar med.  
 
Det är svårt att förutbestämma hur lång tid varje fas i projektet tar. Därmed kan det uppstå 
problem i tidsberäkningen och projektet blir försenat (Nyström). 
 
 
3.3 Scrum  
 
Scrum är en arbetsmetod för utveckling och hantering av komplexa produkter och går under 
vingarna för Agil systemutveckling. Metoden fokuserar på vad som ska utvecklas, inte hur det 
ska utvecklas (Schwaben och Sutherland, 2013). Metoden bygger på olika förbestämda roller 
och obligatoriska dokument samt sammankomster för teamet. För att knyta samman alla dessa 
roller, dokument och sammankomster har man även satt upp ett regelverk som bör följas. 
Enligt Schwaber & Sutherland är det ett krav att följa regelverket punkt efter punkt, i de fall 
då regelverket inte följs skall resultatet ej betraktas som Scrum. Självklart är det dock möjligt 
att endast implementera delar av Scrum (Schwaben och Sutherland, 2013). 
 
Scrum skapades år 1995 av Ken Schwaber  och Jeff Sutherland vilka också har författat de 
grundläggande ramverken för metoden. Det är även dessa två som håller ramverket 
uppdaterat även idag (Schwaben och Sutherland, 2013). 
 
Man har definierat vad som kännetecknar Scrum som arbetssätt. Enligt Crisp AB, som 
tillhandahåller kurser och även publicerat åtta böcker inom ämnet (Crisp, 2015), är dessa 
kännetecken för Scrum som arbetsmetod: 
 
• Fokus på kundnytta och kundkommunikation 
• Transparens – alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs 
• Korta iterationer, två till fyra veckor 
• Leverans av ny, körbar version av hela systemet regelbundet och tidigt i projektet 
• Tydlig ansvarsuppdelning mellan utvecklingsteamet och övriga organisationen 
• Rätt beslut i rätt händer, tekniska beslut i utvecklingsteamet händer, affärsbeslut i kundens 

händer. 
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En iteration benämns som en sprint och är, som ovan nämnt, mellan två till fyra veckor långa. 
Efter varje sprint levereras körbar kod till projektet som kan användas (Cunningham, 2001). 
Inför nästa sprint har de befintliga kraven prioriterats i en backlog för att ge en tydlig bild av 
vad som är viktigast inför den kommande sprinten. En backlog är ett register över samtliga 
framställda krav, dessa krav kan vara kortsiktiga eller långsiktiga, att kravet finns med i 
backloggen betyder inte att det behöver uppnås (Kniberg, 2015). 
 
 
3.3.1 Retrospectives 
 
Efter varje sprint planeras ett möte där hela utvecklingsteamet är närvarande. Under mötet 
summeras den gångna sprinten och fokuserar på vad som har gjorts bra och vad som kan 
förbättras. Viktiga händelser och diskussioner som uppkommit under föregående sprint tas 
upp. Samtliga medlemmar i teamet får möjlighet att framföra sina åsikter och komma med 
förslag på vad som kan göras bättre till nästa sprint. Samtliga förbättringar antecknas och sätts 
upp på en vägg i mötesrummet. 
 
När alla förbättringar är antecknade väljs en handfull förbättringar att arbeta på under den 
kommande sprinten. Här är det viktigt att inte vara överambitiös, då tenderar dessa 
förbättringar att ej genomföras eller följas upp (Kniberg, 2015). 
 
 
3.4 Krav 
 
Ett krav är en beskrivning på vad ett system eller en del av ett system skall innehålla eller 
utföra (Dennis och Wixom, 2012). Krav delas upp i två olika typer, icke funktionella krav och 
funktionella krav. Nedan följer förklaringar för respektive indelning och vilka olika typer av 
krav dessa kategorier innehåller. Då icke funktionella krav stödjer vilka egenskaper systemet 
skall ha och funktionella krav stödjer vad systemet skall utföra, finns det även andra typer av 
krav så som affärskrav, användarkrav och systemkrav. Affärskrav syftar till funktioner som 
krävs för att organisationen skall kunna dra nytta av systemet. Användarkrav visar vad som 
krävs från användaren för att kunna använda systemet och systemkrav syftar till hur systemet 
skall byggas (Dennis och Wixom, 2012).  
 
Det finns ett flertal tekniker för att framställa ett projekts kravspecifikation. De fem vanligaste 
är intervjuer, JAD sessioner, enkäter, dokumentanalyser samt observation. Enligt Wixom Roth 
är en blandning av dessa metoder det bästa sättet att framställa rätt krav. 
 
 
3.4.1 Icke funktionella krav 
 
De krav som definierar hur ett system skall fungera klassas som icke funktionella krav. Dessa 
krav beskriver systemets kvalitéer i form av fyra olika typer av icke funktionella krav; 
prestanda, användbarhet, tillförlitlighet och underhållbarhet. 
 
Prestandakraven beskriver till exempel hur många användare som skall kunna använda 
systemet samtidigt och många transaktioner som ska kunna genomföras samtidigt i en 
webbshop. Ofta är prestandakrav specificerade generellt för hela systemet, men för att 
säkerställa att man uppnår de övergripande systemkraven bör man specificera krav för de 
mest kritiska delarna i ett system såsom en sökfunktion eller betalning. 
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Användbarhetskraven beskriver systemets gränssnitt och hur lätt eller snabbt man ska kunna 
lära sig att använda systemet. Då dessa krav ofta är abstrakta kan de tas som mindre viktiga, 
vilket de inte är. Användbarhetskraven skall också mätas för att sedan följas upp. Exempel på 
ett användbarhetskrav är ”Inom 10 sekunder skall användaren förstått vilket formulär han 
skall använda för att söka på internet”. 
 
Efter att systemet är implementerat skall man kunna lita på systemet under en längre period. 
Dessa krav kallas för tillförlitlighetskrav. Ofta mäter man systemets felfrekvens för att kunna 
mäta tillförlitligheten. Systemets tillgänglighet specificeras här, tillgängligheten beskriver hur 
hur ofta ett system får vara onåbart för användarna. Den maximala nertiden kan definieras i 
både tid och procent. 
 
Underhållbarhetskrav beskriver hur systemet skall behandla förvaltning och underhållning av 
både systemets innehållande information och systemet i sig. En stor del av dessa krav är 
testbarhetskrav, de krav som beskriver felsökning och testning av systemet. Visning av 
meddelande och felkoder vid uppkommande problem som systemets support sedan kan 
hantera är viktigt. Förvaltningskraven beskriver hur man i efterhand skall kunna redigera 
systemets funktionalitet (Eriksson, 2012). 
 
 
3.4.2 Funktionella krav 
 
Processer som användaren går igenom samt vilken in- och utdata som ska ges eller genereras 
specificeras som funktionella krav. Det är alltså vilka processer och hantering av information 
systemet skall utföra man fokuserar på (Eriksson, 2014). Nedan följer de två olika typerna av 
funktionella krav. International Institute of Business Analysis (IIBA) definierar funktionella 
krav ”The product capabilities, or things that a product must do for its users” (System 
analysis). 
 
 
3.4.2.1 Processorienterade krav 
 
De krav som berör hur ett system skall fungera är processorienterade krav. Primära processer 
och stödprocesser hanteras här. Till exempel vad en användare skall kunna utföra i systemet, 
vad som händer när man trycker på en viss knapp eller att systemet skall uppdateras i realtid. 
 
 
3.4.2.2 Informationsorienterade krav 
 
Informationsorienterade krav är de krav som hanterar vilken typ av information som skall 
lagras. Exempel på det är hur länge ett kvitto från ett köp eller dataloggar skall sparas i 
systemet. Även krav som berör vilka användaruppgifter som skall sparas hanteras här. 
 
 
3.5 Kravframställning 
 
Syftet med att framställa krav är att kartlägga behov, förväntningar och önskemål på det 
kommande projektet. För att kartlägga detta finns tolv olika tekniker, här kommer de fyra 
vanligaste teknikerna att nämnas. Den första tekniken är att sätta ihop en workshop där man 
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identifierar, strukturerar och prioriterar de mest generella kraven på systemet tillsammans 
med olika intressenter inom organisationen. I workshopen finns några olika metoder för att få 
fram krav. Bikupa, rollspel och frågelekar är några sätt att få en övergripande inblick över 
vad som förväntas av systemet. Under en bikupa diskuterar mindre grupper det aktuella 
ämnet. En från varje grupp presenterar sedan vad gruppen kommit fram till för övriga 
grupper. Uner ett rollspel sätter sig deltagarna in i en annan roll inom organisationen för att 
försöka se ett problem från ett annat perspektiv. Efter att man har antecknat förväntningar och 
krav skall dessa struktureras och prioriteras. Ofta är kraven för otydliga för att man skall 
kunna hantera och prioritera dessa. Därför är det fördelaktigt att komplettera dessa krav med 
en intervju eller enkät, som är två andra vanliga metoder att samla in krav på. En 
ostrukturerad intervju är lämplig att använda efter en workshop då man kan återblicka till vad 
som sades av just den deltagaren. Vidare kan man använda sig av intervju i grupp eller via 
telefon (Eriksson, 2008). 
 
Den fjärde metoden för att samla in krav är med hjälp av observation. Under en observation 
befinner kravhanteraren i användarens arbetsmiljö för att observera dess arbetssätt, detta görs 
under en begränsad tid. Användaren får själv välja vad den vill utföra för arbete under 
observationen, man ber alltså inte användaren utföra olika uppgifter. Det positiva är att man 
ofta identifierar behov som användaren inte själv tänker på samt att observationen inte kräver 
några större förberedelser (Eriksson, 2008). 
  
  



 15 

3.6 Tidigare forskning 
 
 
3.6.1 Transition till en agil utvecklingsmetod 
 
En transition till en agilt utvecklingsmetod är en socioteknisk process som resulterar i stora 
organisationella förändringar där man ofta strävar efter att lämna en traditionell 
utvecklingsmetod bakom sig, som inte är anpassad för ständiga förändringar av krav 
(Gandomani, Zulzalil och Nafchi, 2015). Ade Shokoya menar på att en transition är 
värdedriven och fokuserar på att förändra organisationskultur, interaktion, kommunikation 
och därmed hur de anställa utför sitt dagliga arbete (Shokoya, 2012). Först av allt är det 
viktigt att identifiera organisationens storlek och struktur, det kommer vara en stor påverkan 
transitionens genomförande (Shokoya, 2012). För att kunna möta den ständiga förändringen 
marknaden och därmed användarnas krav vill man använda sig av en utvecklingsmetod som 
är anpassad för att hantera dessa förändringar av krav med relativt kort varsel. Generellt kan 
man helt ändra ett projekts inriktning på två till fyra veckor (Shokoya, 2012). Att genomföra 
den här typen av transition är en långsiktig förändring som man måste arbeta ständigt med för 
att förbättra. Transitionen påverkar hela organisationen (Gandomani, Zulzalil och Nafchi, 
2015). 
 
 
3.6.2 Inför en transition 
 
Samtliga studier i denna uppsats är överens om att utbildning och förståelse för det agila 
utvecklingsmetoden är en nyckelfaktor för att genomföra en lyckad transition. Utbildning och 
förståelse bygger ofta en positiv inställning samt vilja att genomföra förändringen vilket är en 
viktig faktor inför en transition (Ganesh och Thangasamy, 2012). Att använda sig av ett 
pilotprojekt för att genomföra organisationens första transition med är enligt flera studier 
fördelaktigt (Gandomani, Zulzalil och Nafchi, 2015. Parizi, Gandomani och Nafchi, 2014. 
Shokoya, 2012). Viktigt är att pilotprojektet är ett redan fungerande projekt och därmed också 
har stor sannolikhet att resultera i ett gynnsamt avslut. Att pilotprojektets transition lyckas är 
en nyckelfaktor för att resterande utvecklingsteam inom organisationen skall lyckas med sin 
transition (Gandomani, Zulzalil och Nafchi, 2015).  
 
I de fall en organisations ledning tar initiativ till en transition bör frågor som vad skall ändras, 
vart är organisationen idag och vart vill vi vara i framtiden (Shokoya, 2012) ställas internt 
för att få en klarare överblick över situationen samt för att efter transitionen kunna mäta och 
dra slutsatser kring förändringens resultat. De organisationer som använder sig av en agil 
coach får ofta hjälp av coachen med att definiera och mäta organisationens mål och utfall 
(Parizi, Gandomani och Nafchi, 2014). 
 
Figur 3 visar de viktigaste delarna i en transition enligt Gangomani, Zulzalil och Nafchi, där 
de heldragna cirklarna är de mest kritiska delarna. Några av de viktigaste förutsättningarna för 
en lyckad transition är teamets inställning till förändring, tydliga affärsmål samt att hela 
teamet har en god inställning till transitionen. Deltagarna lägger även stor vikt vid utbildning 
då det tenderar att vara en orsak till en misslyckad transition. En intern handledare genom 
transitionen anses också som en viktig del genom processen. 
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Figur 3. Agile Transition and Adoption Process 

 
 
 
 
3.6.3 Under en transition 
 
För att lyckas med transitionen är det av stor vikt att samtliga teammedlemmar förstår det 
agila utvecklingssättet, snarare än att faktiskt förstå hur arbetet sker i praktiken genom olika 
processer (Shokoya, 2012) då den tekniska delen av transitionen ofta ej är en bidragande 
orsak till en misslyckad transition (Gandomani, Zulzalil och Nafchi, 2015). 
Teammedlemmarnas sociala kompetens är en nyckelfaktor i det agila utvecklingssättet då 
man samarbetar nära sina kollegor och måste kunna hantera den konstruktiva feedback som 
ges vid sprintarnas retrospectives (Ganesh och Thangasamy, 2012). 
 
När en transition ej fungerar som förväntat är det fördelaktigt att ta ett steg tillbaka och 
genomföra mindre förändringar i teamets nya arbetssätt, för att anpassa arbetsflödet till 
organisationens struktur (Ganesh och Thangasamy, 2012). Även detta kan vara en bidragande 
anledning både till att teammedlemmarna känner sig mer bekväma under transitionen och att 
pilotprojektet faktiskt lyckas (Ganesh och Thangasamy, 2012).   
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Då kunden eller projektledaren framställer kraven är det en viktig del i transitionen är att låta 
teamet fatta beslut om implementeringsfrågor redan från start utan någon yttre påverkan av 
personer högre upp i hierarkin (Shokoya, 2012).  
 
 
3.6.4 Efter en transition 
 
När transitionen är genomförd görs ofta mindre förändringar av arbetsmodellen. Teamet kan 
samlas för att föreslå förbättringar och justera modellen för att passa organisationen. Ofta är 
det svårt att applicera en agil utvecklingsmetod fullt ut i alla organisationer och projekt 
(Parizi, Gandomani och Nafchi, 2014). En process är dock viktig att använda sig av, 
retrospectives. En anledning till en misslyckad transition kan vara att man ej utfört 
retrospectives (Lehto och Rautiainen, 2009). De team som inte samordnar kontinuerliga 
retrospectives-möten efter varje sprint på grund av tid eller teamets vilja, är ofta de team som 
är i störst behov av dessa möten (Kniberg, 2015).  
 
Uppföljning av de agila principerna är en del i efterarbetet av en transition. En agil coach kan 
hjälpa till att observera projektet för att säkerställa att projektet följer de agila processerna och 
iterationerna (Parizi, Gandomani och Nafchi, 2014).  
 
 
3.6.5 Återkommande problem 
 
Nedan följer fyra olika typer av problem som kan uppstå vid en transition. Problemtyperna är 
definierade av Stridbar Nerur, Radhakanta Mahapatra och Geroge Mangalaraj och övriga 
studiers identifierade problematiker har kategoriserats efter dessa. Hantering av problem bör 
göras så snabbt som möjligt för att ständigt driva en förbättring av arbetsmetoden och 
utveckling av teamets medlemmar (Ganesh och Thangasamy, 2012). 
 
 
3.6.5.1 Organisatoriska problem 
 
Konflikter mellan organisationens struktur och de anställdas roller kan uppstå då osäkerhet 
kan  råda kring arbetsuppgifter, beslutsfattning och plats i organisationens hierarki (Shokoya, 
2012). Projektledaren måste inse att den tekniska beslutsfattningen bör göras av 
utvecklingsteamet då de kan systemets tekniska aspekter bäst (Lerur och Mahapazra, 2005). 
Därmed är dennes traditionella roll som planerare och koordinator förändrad, för att 
underlätta arbetet och låta utvecklingsteamet vara med och ta beslut och därmed få in 
ytterligare kreativitet i projektet. Eftersom teamet jobbar närmare varandra kommer även 
belöningssystem behöva förändras för att passa det agila arbetssättet (Lerur och Mahapazra, 
2005). Inom de organisationer där olika utvecklare är ansvariga för olika delar av ett system 
bör en förändring göras då ett sådant upplägg ej är enligt en agil utvecklingsmetod och kan 
resultera i flaskhalsar och långa överlämningstider mellan utvecklare (Lehto och Rautiainen, 
2009). 
 
 
3.6.5.2 Personalrelaterade problem 
 
Förändring av människors beteende och attityd kan orsaka problematik i transitionen då 
människor tenderar att vilja utföra sitt arbete på det sätt man gjort under en längre tid 
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(Gandomani, Zulzalil och Nafchi, 2015). Samarbete, kommunikation och pålitlighet är 
nödvändigt för att en agil utvecklingsmetod skall fungera. Ett problem som kan uppstå är att 
det krävs något mer kompetenta utvecklare för att arbeta agilt, vilket kan vara svårt att få tag 
i, och därmed skapa problem när man försöker bygga sitt team (Lerur och Mahapazra, 2005). 
 
När de tekniska besluten tas av utvecklingsteamet kan utvecklarnas bakgrund, personliga mål 
och attityder avspegla sig i besluten. Jämfört med vattenfallsmodellen där kunden eller 
projektledaren är delaktig och ansvarig för dessa beslut kan problem uppstå. Det tar lång tid 
att bygga en pålitlighet till teamet för att vara säker på att de tar rätt beslut som gynnar 
projektet till fullo (Lerur och Mahapazra, 2005). 
 
 
3.6.5.3 Processproblem 
 
Förändringen från ett processorienterat arbete kräver nya verktyg, tekniker och 
kommunikation. Det faktum att kundens dagliga medverkan i utvecklingen är central i en agil 
utvecklingsmetod kan det orsaka problem i arbetsflödet i de fall då denne inte prioriterar 
projektet (Shokoya, 2012). 
 
I större organisationer med större projekt har man tillsatt fler än en product owner vilket har 
skapat otydligheter i kravprioriteringar och olika direktiv från respektive product owner. Då 
projekten anses vara för stora för att endast en product owner skall kunna hantera arbetet delar 
man upp projektets komponenter och tillsätter en product owner per komponent (Lehto och 
Rautiainen, 2009). 
 
 
3.6.5.4 Tekniska problem 
 
Organisationer som planerar att genomföra en transition bör investera i både dessa verktyg 
och utbildning av den personal som skall använda verktygen. Viktigt är att dessa verktyg inte 
gör jobbet, om de inte används på rätt sätt eller inte alls kommer det att skapa problem under 
och efter transitionen (Lerur och Mahapazra, 2005). 
 
 
3.6.6 Agil coach 
 
Flera av de studier uppsatsen behandlar rekommenderar starkt användningen av en agil coach. 
Den agila coachen är en nyckelfaktor och en stor del i den lyckade transitionen (Parizi, 
Gandomani och Nafchi, 2014). Den agila coachen bör arbeta full tid på plats, i nära samarbete 
med teamet för att lätt kunna handleda och hantera uppkommande problem och frågor samt 
vara extern (1, 3). Inför en transition kan coachens uppgifter se lite annorlunda ut. Delvis kan 
personen leda och utbilda teamet in i den agila världen och se till att själva arbetsprocessen 
fungerar (Ganesh och Thangasamy, 2012). För coachen med det större arbetsområdet handlar 
den här fasen även om att hjälpa till att upprätta en förstudie, definiera och analysera 
transitions- och businessmål. Även identifiering av pilotprojekt och potentiella risker med 
transitionen bör göras av coachen (Parizi, Gandomani och Nafchi, 2014).  
 
Under transitionen första veckor är stöttning och uppföljning av processer samt en fortsatt 
utbildning av teamets medlemmar coachens uppgifter, likväl som att se till att de agila 
processerna följs. När transitionen är genomförd bör den agila coachen komma med 
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justeringar för att arbetet skall effektiviseras och förbättras (Parizi, Gandomani och Nafchi, 
2014). 
 
Utöver en agil coach finns det agila hjältar. Dessa personer är en del av utvecklingsteamet 
och kan besitta vilken position som hest inom teamet. En agil hjälte fungerar som en intern 
coach och indirekt och direkt inspirerar sina kollegor och hjälper till att leda förändringen. 
Det som kännetecknar en hjälte är en entusiastisk person som redan är väl införstådd med det 
agila arbetssättet och strävar efter att arbeta efter det, för att också få sitt team att vilja arbeta 
agilt (Parizi, Gandomani och Nafchi, 2014). 
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4.0 Empiri 
 
Nedan presenteras och sammanställs resultatet från de genomförda intervjuerna. 
 
 
4.1 Presentation av informanter 
 
Tre personer med olika bakgrund har intervjuats för uppsatsen. Nedan presenteras samtliga 
informanter och kort om dess bakgrund. Efter intervjuerna som spelades in gjordes en selektiv 
transkribering. De intervjufrågor som ställdes finns sammanställt i bilaga 1.  
 
 
4.1.1 Informant A 
 
Informant A har 13 års erfarenhet av att arbeta med mjukvaruutveckling i olika former. Vid 
intervjuns tidpunkt arbetar informanten för Försäkringskassan IT som Senior Key Account 
Manager. Försäkringskassan IT har tre olika avdelningar, IT-applikation, IT-produktion samt 
IT-tjänstehantering. Informant A arbetar för den sistnämnda och i hans arbetsuppgifter ingår 
bland annat att tillsätta resurser för utveckling av processer inom verksamheten som behöver 
IT-stöd. Tidigare har informanten arbetat för Swedbank där han hade liknande 
arbetsuppgifter.  
 
Inför de två transitionerna han arbetat med har det arrangerats internutbildningar inom agila 
utvecklingsmetoder och Scrum, med externa konsulter. Därav har informanten fått flera 
utbildningar kring området. 
 
Det som gör informant A intressant för uppsatsen är att både Försäkringskassan IT och 
Swedbank har genomfört en transition från att utveckla mjukvara med hjälp av 
vattenfallsmodellen till Scrum. Försäkringskassans transition genomfördes med ett lyckat 
resultat jämfört med Swedbank som genomförde en liknande transition med mindre lyckat 
resultat. Dock tillägger han ”Jag vet inte hur det ser ut på Swedbank idag, det är säkert 
mycket bättre nu”. 
 
 
4.1.2 Informant B 
 
Informant B är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings Universitet och 
har åtta års erfarenhet av mjukvaruutveckling men började utveckla redan när han var 13 år. 
Under dessa åtta år har informanten varit med om två transitioner från vattenfallsmodellen till 
Scrum. Han är certifierad ScrumMaster och har stort kunnande inom området. 
 
 
4.1.3 Informant C  
 
Informant C är en av grundarna till e-learningsplatformen Studi och har nästan fem års 
erfarenhet av någon form av mjukvaruutveckling. Idag arbetar informant c som teknikchef på 
Studi. För två år sedan genomförde Studi en transition från vattenfallsmodellen till Scrum. 
Informanten har arbetat inom de flesta faserna av mjukvaruutveckling. Det vill säga design, 
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testning, implementering, projektledning och han har även arbetat som Product Owner för 
Studis Scrum team. 
 
4.2 Bakgrund 
 
Inledande ställdes ett antal bakgrundsfrågor för att få en förståelse om informantens generella 
inställning och erfarenhet inom ämnet. 
 
Som tidigare nämnt har informant A varit med om två transitioner från vattenfallsmodellen 
till Scrum. Då framställning av krav ej ingår i hans arbetsuppgifter kan han inte svara på 
huruvida han känner sig bekväm eller ej vid framställning av krav. Personligen föredrar 
informant A Scrum framför vattenfallsmodellen då man inte sätter ett fast pris och en fast 
deadline när systemet skall vara färdigutvecklad, vilket öppnar dörren för att komma med nya 
och förändrade krav under projektets gång. De problem han generellt sett är kontakten med 
Swedbanks ekonomiavdelning då de inte kan få rapporterat i timmar och kostnad på samma 
sätt som de fick rapporterat under den tiden de använde sig av vattenfallsmodellen. Informant 
A menar också på att beställaren av systemet måste vara införstådd med att man efter en 
transition till Scrum måste arbeta mycket närmare projektet och utvecklarna, vilket kräver en 
mycket större insats från beställaren. 
 

”Man kan inte sköta det men armbågen utan måste vara en del av projektet och kravställa 
hela tiden, och då även verifiera att det vi byggt är rätt” – Informant A 

 
Informant B är van och bekväm med agil kravställning där man först börjar med user stories 
och sedan utformar det till en kravlista och backlogg. De främsta fördelarna han ser med 
Scrum är att man lättare kan hantera förändring, jämfört med vattenfallsmodellen. Att man 
bryter ner systemet i hanterbara delar och hanterar dessa ser informant B också som en stor 
fördel, för att man sedan kan förändra det som behöver förändras i varje Scrum-iteration. Att 
man når ett mål som egentligen inte är väldefinierat från början beror enligt informant B inte 
på att man gjort ett dåligt planeringsjobb. Han menar på att verksamheten ofta förändras 
under utvecklingens gång, man lär sig nya saker om användarna hela tiden. 
 
En annan sak som informant B ser som en fördel är möjligheten att jobba på de mest 
värdefulla sakerna först. Man ställer sig frågan ”Vad är det som levererar mes värde just nu, 
mest värde för minst insats?”. Tittar man på en kurva över tid för systemet så ska det 
levereras mycket värde tidigt, vilket är helt annorlunda i ett vattenfallsprojekt där värdet 
tillförs sent i projektet. Då har man redan tagit en stor kostnad, om man ens kommer igång. 
Med Scrum kan man komma igång mycket tidigare och leverera värde för att sedan som ägare 
stoppa utvecklingen när man ser att värdekurvan planar ut, även om inte alla krav är 
uppfyllda. 
 
En stor nackdel han ser i Scrum är att resten av organisationen ofta inte kan hantera det agila 
arbetssättet. Ofta blir det fel högre upp i organisationen eftersom att det är ett helt annat sätt 
att planera timmar och deadlines. Man måste få med sig hela organisationen i det här tänket, 
menar informant B. 
 

”De som arbetar med timmarna vill veta hur många timmar ett projekt tar, samt när 
deadlinen är så de kan säga det till kunderna. Redan där är det agila teamet inlåst i ett 

vattenfallstänk.”- Informant B 
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När informant C:s företag genomgick en transition från Vattenfallsmodellen till Scrum skedde 
det över en natt. Hela teamet insåg att den dåvarande modellen inte alls fungerade längre och 
för att inte förlora mer pengar än vad man redan gjort genomförde man transitionen med 
omedelbar verkan. Därav har teamet fått lära sig olika delar av Scrum av varandra under 
tidens gång.  
 
Numera känner informant C sig bekväm med att framställa krav som passar Scrum. Då hans 
företag mer eller mindre var tvungna att genomgå en transition till Scrum som skedde över en 
natt, har det tagit ett tag att komma in i arbetssättet. Enligt informant C är Scrum ofta mycket 
effektivare än vattenfallsmodellen, det underlättar även för utvecklarna att följa kravställarnas 
förändringar i projektet. 
 
 
4.3 Förberedelser inför transitionen 
 
På både Försäkringskassan och Swedbank genomfördes interna utbildningar inför transitionen 
till Scrum, vilket informant A anser som väldigt viktigt för att alla skall vara införstådda med 
hur arbetssättet egentligen är uppbyggt. Båda utbildningarna gavs av en extern konsult och 
omfattade hela det agila tänket och Scrum som arbetsmodell. Då informant A inte arbetar 
direkt med kravframställningen kan han inte avgöra i vilken utsträckning kravställarna 
började utforma uppkommande krav för att passa Scrum. 
 
Då informant B redan var certifierad ScrumMaster behövdes ingen utbildning för hans del. 
Teamet han var en del av bestod av ett mindre antal anställda som också hade erfarenhet av 
Scrum sedan tidigare.  
 
Som tidigare nämnt skedde Studis transition över en natt. Man gav ut ett dokument till 
samtliga berörda inom företaget och bad dem läsa på vad Scrum innebar, sedan utgick man 
från det. Då Studi fortfarande var en startup var antalet berörda endast en handfull. 
 
  
4.4 Under transitionen 
 
”Syftet med transitionen ifrågasattes både på Försäkringskassan och Swedbank. På Swedbank 
upplevde vi att det var en generationsfråga. De äldre ville arbeta som de var vana vid och 
kände sig trygga med medan de yngre i teamet tyckte det var spännande och ville lära sig. 
Självklart hoppade de äldre också på tåget, men med en lite längre uppförsbacke”, säger 
informant A. Varken Försäkringskassan eller Swedbank hade några större problem med 
framställningen av krav under de första sprintarna. En av anledningarna till att 
Försäkringskassans transition blev lyckad efter en kortare period anser informant A var 
coachen. Man tog in en coach både på Försäkringskassan och Swedbank, där den förstnämnde 
coachen var mer engagerad i transitionen, vilket resulterade i ett mer gynnsamt resultat 
snabbare. 
 
I de migreringar informant B varit med om har det inte varit några direktiv som kommit 
ovanifrån, de har själva valt att arbeta enligt Scrum, vilket förenklade transitionen avsevärt. 
Även här har man tagit in en coach under transitionen för att underlätta övergången samt 
förbättra det nya arbetssättet redan från början. 
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Då teamet på Studi.se ej var särskilt förberedda inför transitionen räknade man med att 
problem skulle uppstå och hanterade dessa allt eftersom. Under den första tiden läste man 
väldigt mycket material och utvecklarna kom med idéer. Enligt informant C kände man sig ej 
dåligt påläst då det alltid var någon i teamet som hade svar på frågor. Beställarna och 
utvecklarna bestämde sig för att ha ett möte på tre timmar varje vecka. Under dessa möten 
framställdes kraven tillsammans med utvecklarna för att få alla i teamet mer insatta i 
produkten och hur beställarna tänkte. 
 

”Vi kom med väldigt otydliga krav som blev mer en agenda för mötet, som vi tillsammans 
med utvecklarna hjälptes åt definiera kraven” – Informant C 

 
4.5 Efter transitionen 
 
När transitionen är genomförd föredrar informant A agila arbetssätt framför 
vattenfallsmodellen då han anser att tidsestimaten och budgeten nästan aldrig överskrids. 
Viktigt för att hålla en fortsatt bra arbetsmodell är att ständigt jobba nära varandra. Testningen 
blir mer framgångsrik om man testar på en gång och kan rätta till småfel direkt. Informant A 
kan inte svara på skillnaden mellan den nuvarande kravframställningen och den tidigare 
kravframställningen då det ej ingår i hans arbetsuppgifter, som tidigare nämnt. 
 
I informant Bs fall hittade man en bra balans mellan vilka krav man egentligen skulle skriva 
ner och lägga till i backloggen och inte. Det gjorde att samtliga kravspecifikationer i 
backloggen inte blev liggandes utan faktiskt utvecklades.  
 
Informant C föredrar fortfarande Scrum framför någon annan utvecklingsmodell då han 
känner sig mycket mer flexibel i kravframställningen. Utöver det sparar det både på personal 
och kostnader, kommunikationen är väldigt mycket bättre och företaget spar på 
överlämningstid mellan olika processer i utvecklingen. Den skillnad man idag kan se på 
kraven jämfört med tidigare är att dessa är avsevärt mycket kortare, vilket informant C 
uppskattar. Medan utvecklingsteamet jobbar med de aktuella kraven, kan de andra framställa 
nya krav. En annan fördel är att kraven inte behöver vara särskilt tydliga tack vare de 
veckovisa möten med utvecklarna. Eftersom att vi arbetar med två veckors sprintar kan vi 
enkelt följa upp hur kravet förändras under tiden, om vi arbetar tillräckligt nära teamet.  
 
 
4.6 Om du fick leda en transition idag 
 
Om informant A fick leda en transition idag skulle han lägga störst vikt vid tre saker. Dels att 
det finns ett formellt beslut från ledningen att en transition till Scrum skall genomföras. Detta 
för att alla inom organisationen skall vara medvetna om att utvecklingsteamet genomgår en 
förändring samt att de berörda inom organisationen vet hur det nya arbetssättet fungerar. Det 
andra informant A skulle lägga stor vikt på är att inte göra en för stor förändring. Han menar 
att man skall ta ett team i taget, förutsatt att det är en större organisation. Förslagsvis ett team 
som tycker att förändringen är positiv, och är villiga att lära sig något nytt. Viktigt är också att 
teamet fungerar med resten av organisationen sedan tidigare. Enligt informant A:s erfarenhet 
är det ofta finansieringsavdelningen som har större svårigheter att anpassa sina rutiner till det 
nya arbetssättet. Vidare menar han på att en extern Scrum coach är väldigt viktigt att ta hjälp 
av. Coachen skall stödja hela teamet i samtliga processer för att få en så lyckad övergång som 
möjligt. I informant A:s fall har coachen även varit med och tagit fram verktyg för att mäta 
teamets effektivitet. 
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Informant B menar att man måste förankra det nya arbetssättet i teamet, få dem att förstå 
varför det är värt att prova och försöka få teamet att vilja arbeta enligt den nya metoden. 
Genom att illustrera teamets problem och visa på hur Scrum löser detta menar informant B att 
man enklare får med sig hela teamet. Man måste även ha utrymme att misslyckas, få 
personerna högre upp i organisationen att överlåta ansvaret till teamet och ge utrymme för 
eventuella misslyckanden. Utöver detta är även en grundläggande utbildning inom Scrum 
nödvändig. Under transitionen är det viktigt att man har klart för sig att en förändring är svår 
att genomföra. Informant B föreslår att använda sig av retrospectives för att kartlägga vad 
som utförs på ett bra samt mindre bra sätt. Efter transitionen är det viktigt att det ges tid till att 
följa upp retrospectives och förändra det man kan förbättra. Informant B menar också på att 
det är viktigt att kunna mäta om det nya arbetssättet faktiskt är bättre än det tidigare. Genom 
mätning av teamets effektivitet och värdeaddering får man en klar bild hur det ser ut i 
verkligheten. 
 
Skulle informant C genomföra en transition till Scrum idag skulle han se till att samtliga 
berörda var så pålästa det gick, så att alla verkligen förstår vad Scrum handlar om. Sedan göra 
en workshop med teamet som inte har med utveckling att göra, för att bevisa hur pass 
effektivt Scrum faktiskt är även i andra miljöer. Även informant C skulle anlita en extern 
coach för att hjälpa till med arbetet utforma processerna och kravhanteringen. Inför första 
sprinten lägger han stor vikt på att inte ta in för mycket arbete, för att vara säker på att man 
klarar av att utveckla det man bestämt. För att sedan inför nästa sprint ställa sig frågan ”Hur 
mycket mer klarar vi av att utveckla”. Liksom informant B tycker informant C att det är 
viktigt att använda sig av retrospectives. För att teamet skall identifiera vad de gör bra och 
mindre bra och därmed förbättra sitt arbetssätt redan efter första sprinten. Ägande är ett 
nyckelord han också tar upp. Alla i teamet skall känna ägande för hela produkten, det skapar 
en bättre förståelse för systemet och dess mål, vilket i sin tur förenklar utvecklarnas arbete. 
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5.0 Analys 
 
I analysen använder jag det insamlade materialet i form av vetenskapliga artiklar, litteratur, 
blogginlägg och de tre intervjuer jag genomfört. Detta material kommer att jämföras för att 
hitta gemensamma tillvägagångssätt för att uppnå en effektiv transition till Scrum. Jag 
kommer även behandla kravhantering och gå in på hur kravhanteringen förändras. En 
induktiv analys kommer genomföras eftersom att jag inte har varit med om en transition 
personligen och därmed inte har någon erfarenhet inom ämnet (Oates, 2006). 
 
 
5.1 Att genomföra en effektiv transition 
 
 
5.1.1 Förberedelser inför transitionen 
 
Samtliga informanter menar att en viktig del i förberedelserna inför en transition är att de 
berörda inom organisationen har fått en relevant utbildning samt att dessa arbetar aktivt för att 
transitionen skall lyckas. Även majoriteten av den undersökta tidigare forskningen visar att 
teamets motivation och vilja till transitionen är i allra högsta grad avgörande för transitionens 
framgång. Utöver motivation och vilja pekar empirin på att projektmedlemmarnas sociala 
kompetens också har stort fokus. Detta på grund av ökat antal möten samt att det dagliga 
arbetet nu sker mer i grupp än individuellt.  Ghandomani, Zulzalil och Nafchi skriver ”Agile 
transformation is a socio-technical process that leads to a huge change in organizational and 
technical practices in software companies”, vilket sammanfattar både informanternas och de 
tidigare studiernas syn på utbildningen inför en transition väl. Vidare skriver dem ”The 
majority of reported challenges are related to human aspects of Agile transformation or 
transition process”, vilket även detta sammanfattar informanternas och de tidigare studiernas 
syn på motivation och social kompetens. Om en transition misslyckas i ett tidigt skede kan det 
mycket väl vara på grund av att någon av dessa aspekter har hanterats fel. Det kan även 
uppstå problem med att beslutsfattandet och projektledarrollen förändras drastiskt. 
Projektledaren blir en i teamet, som fattar beslut tillsammans med resten av teamet.  
 
Vidare nämner en informant och en av de tidigare forskningarna att en transition ej bör ske 
samtidigt för en hel organisations olika utvecklingsteam. Det informanten och den tidigare 
studien har gemensamt är att de båda berör en medelstor eller stor organisation. De båda 
menar att man bör välja ett pilotprojekt att göra transitionen på först. Det är viktigt att dessa 
pilotprojekt fungerar väl innan transitionen och att projektmedlemmarna har en god 
inställning till transitionen. När en gynnsam transition har genomförts i pilotprojektet ser 
andra projektteam detta och steget mot motivationen och viljan för en förändring blir kortare. 
 
Ingen av informanterna lägger någon större vikt vid de tekniska verktygen, jämfört med två 
av de tidigare studierna (Lerur & Mahapazra, 2009. Shokoya, 2012) där man anser att dessa är 
till stor hjälp vid en transition. Viktigt är att verktygen används på rätt sätt, detta visar ännu 
starkare på hur viktig utbildningen inför en transition egentligen är.  
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5.1.2 Under transitionen 
 
Under en transition pekar majoriteten av studierna och samtliga informanter på att en agil 
coach, gärna från en extern organisation, är till en stor fördel. En agil coach som handleder 
och utvecklar hela teamet på plats och varje dag under den tid det anses som motiverat. Det 
faktum att coachen kommer utifrån kan underlätta för teammedlemmarna att ta emot den 
konstruktiva feedback som ges av coachen. Informant C svarade på frågan Hur viktigt är det 
att använda sig av en agil coach såhär; ”Väldigt viktigt. Eftersom att en coach kommer som 
utomstående person. Har inga gamla beteenden, ingen kompis eller chef. Coachen kan ställa 
vilka frågor som helst, det kommer aldrig bli provocerande”. Detta berörs även i en av 
studierna.  
 
Informant C och en av studierna (Parizi, Gandomani och Nafchi, 2014) förändrade sitt sätt att 
arbeta allt eftersom att tiden gick efter transitionen. Man förändrade tidsspannet för 
iterationerna, satte in extra möten samt formade och förändrade den agila arbetsmetoden för 
att passa organisationen. 
 
Viktigt är också att man skapar och bibehåller förtroende inom teamet då delar av det agila 
arbetssättet bygger på just förtroende (Cunningham, 2001).   
 
 
5.1.3 Efter transitionen 
 
I arbetet efter transitionen bör man, enligt två av informanterna och två av studierna (Parizi, 
Gandomani och Nafchi, 2014. Shokoya, 2012), använda sig av retrospectives för att gå 
tillbaka och se vad som kan förbättras. Även vem som ska förbättra något och hur det ska 
förbättras tas upp på dessa möten. Här är det viktigt att det är högt till tak och att man ger en 
konstruktiv feedback. För de teammedlemmar med lägre social kompetens kan detta uppfattas 
som ett jobbigt möte. Mötet bör genomföras för att förbättra teamets arbete och därmed 
levererat resultat till kunden. 
 
 
5.1.4 Resultat 
 
I det stora hela överensstämmer studierna väl med den information som jag samlat från 
informanterna. Jag kan inte hitta någonting från intervjuerna som inte går att hitta i någon av 
studierna. Detta tyder på att det agila arbetssättet och Scrum är väl utvecklat och till synes lätt 
att förstå. Det som kan förhindra en lyckad transition är i mina ögon främst bristen på 
utbildning och förståelse för den agila arbetsmetoden Scrum samt brist på en inspirerande och 
tätt arbetande coach. De som har arbetat enligt Scrum och fått det att fungera har sällan några 
större negativa åsikter på arbetssättet. 
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5.2 Förändring av kravhantering 
 
Under intervjuerna framgick det att kravhanteringen inte förändras under transitionens gång. 
När man fortfarande arbetar enligt vattenfallsmodellen framställs större, tydligare och mer 
specifika krav. Efter transitionen till Scrum framställs kraven som mindre specifika och 
omfattar en mindre del av ett helt projekt.  
 
Jag har inte kunnat hitta tidigare studier som tyder på att att kravframställningen förändras 
eller skadas av en transition. Man har antingen översatt de större kraven till user stories eller 
direkt brutit ner kraven till mindre och mer hanterbara krav, precis som de skall vara när man 
arbetar agilt. 
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6.0 Slutsats och reflektion 
 
I det här kapitlet dras slutsatser av insamlat och analyserat empiriskt material. Här besvaras 
även uppsatsens två frågeställningar. 
 
 
6.1 Reflektion om metod 
 
Detta arbete ämnar endast att jämföra de tre informanternas egna upplevelser och detta mot 
tidigare forskning. Resultatet kan ej ses som applicerbart på hela populationen då stickprovet 
är för litet. Fler informanter hade kunnat medverka i studien, detta begränsades på grund av 
tidsbrist. Dock anser jag resultatet som trovärdigt då samtliga informanter och tidigare studier 
på ett eller annat sätt har omfamnat varandra i definieringen av viktiga framgångsfaktorer. 
 
Att genomföra en studie på endast intervjuer med bekvämlighetsurval är inte att 
rekommendera (Oates, 2007). Dock anser jag att bekvämlighetsurvalet är relevant då jag vet 
vad informanterna har för bakgrund och därmed kan jämföra olika perspektiv på en transition. 
Detta tillsammans med tidigare forskning formar min studie. 
 
De problem informanterna nämnt som uppstått vid en transition som jag ansett varit för 
specifika i organisationen eller på individnivå har sorterats bort under transkriberingen för att 
få en nyanserad och övergriplig bild över en transitions problem och nyckelfaktorer. 
 
 
6.2 Svar på frågeställningar 
 
Hur genomförs en effektiv transition från vattenfallsmodellen till Scrum? 
 
Uppsatsens informanter har tillsammans beskrivit nyckelfaktorer till en lyckad och effektiv 
transition som stämmer väl överens med den inhämtade teorins nyckelfaktorer. Den första 
nyckelfaktorn som identifierats i uppsatsen tillsammans med informanter och tidigare studier 
är utbildning av personal. Samtliga studier och informanter nämner utbildning som en stor del 
av en transition. Först skapa en förståelse i varför man skall genomföra en transition och inse 
de fördelar som Scrum faktiskt bär med sig för att sedan skapa förståelse i hur man genomför 
transitionen rent praktiskt och till sist förstå hur man arbetar enligt Scrum i det dagliga 
arbetet. 
 
Att använda sig av en agil coach vid en transition anses också vara en nyckelfaktor. De stora 
fördelar som en extern, heltidsarbetande agil coach som arbetar sida vid sida med teamet 
innan, under och efter transitionen bär med sig är av stor fördel enligt flera studier och 
samtliga informanter. Flera källor säger att det är nästintill nödvändigt för att lyckas med 
transitionen. Den tidigare forskningen tillika informanterna visar inte på några nackdelar med 
att anlita en extern coach för en transition. 
 
En sista nyckelfaktor för en lyckad transition är att använda sig av retrospectives. 
Retrospectives är ett tillfälle för att identifiera och behandla problem och skapa förbättringar 
inom teamet, som ofta löser sig själv genom att dessa nämns under mötet. Även detta nämns 
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flertalet gånger av informanter och tidigare forskning (Parizi, Gandomani och Nafchi, 2014. 
Shokoya, 2012). 
 
 
Hur förändras framställningen av krav vid en transition från vattenfallsmodellen till Scrum?  
 
Den tidigare forskningen och intervjuerna har inte visat på att framställningen av krav 
förändras eller på något sätt skadas under en transition. Kravens typ förändras från stora och 
tydliga krav till mindre, hanterbara och mindre tydliga krav, men förändras alltså inte under 
själva transitionen. Resultatet tyder på att det är lättare att gå från stora och väldigt specifika 
krav till mindre och hanterbara krav, därav uppstår sällan problem under transitionen.  
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8.0 Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 - Intervjumall 
 
Presentation av respondenter 
- Vilken position inom företaget har du? 
- Hur många års erfarenhet har du inom mjukvaruutveckling? 

o Vilken fas av mjukvaruutveckling? 
o Olika programmeringsspråk? 
o Olika utvecklingsmodeller? 

- Vilken utbildning har du? 
- Hur länge har du arbetat på den arbetsplats du arbetar på idag? 

 
 
Inledande frågor – Bakgrund 
- Hur många migreringar från utveckling med vattenfallsmodellen till Scrum har du 

varit med om? 
- Känner du dig bekväm vid framställning av krav? 
- För hur länge sedan var du involverad i en migrering? 
- Vad tycker du generellt om att jobba efter vattenfallsmodellen, fördelar/nackdelar? 
- Vad tycker du generellt om att jobba efter Scrum, fördelar/nackdelar? 

 
Innan migreringen 
- Hur framställdes kraven under tiden ni arbetade enligt vattenfallsmetoden? 
- Har du fått någon utbildning i hur man framställer krav som passar 

vattenfallsmodellen?  
- Hur påverkade vetskapen om att ni snart skulle byta arbetssätt,  och därmed byte av 

kravframställningsmetod, arbetet med projektet?  
o Började ni tänka annorlunda när ni specificerade kraven, redan innan 

migreringen? Hur? Varför? 
 
 
Under migreringen 
- Kände du dig påläst när ni började arbeta enligt Scrum? 
- Ifrågasattes syftet med migreringen?  
- Var det självklart för dig hur kraven skulle definieras inför första sprinten? 

 
 
Efter migreringen 
- Hur skiljer sig arbetet med kravspecificering mot hur ni arbetade innan migreringen? 
- Med facit i hand, föredrar du vattenfallsmodellen eller Scrum? Motivera… 

 
 
Resultat 
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- I det stora hela 
o Nämn något innan, under eller efter migreringen du tyckte var extra bra eller 

dåligt? 
- Avsätter du fler timmar till kravhantering nu jämfört med innan migreringen? 
- Genomfördes migreringen så effektivt som möjligt? 

o Varför? 
o Vad kunde gjorts bättre? 

 
 
 
Övrigt 
- Hur viktigt är det att använda sig av en coach? 
- Om du fick genomföra en migrering idag 

o Vad skulle du lägga störst vikt på inför, under och efter migreringen – för att 
genomföra detta så effektivt som möjligt? 

o Vilka problem och möjligheter ser du i en migrering? 
- Hur påverkas/förändras arbetet med kravhantering inför, under och efter en migrering? 
- Enligt dig själv 

o Hur genomför man effektivast en migrering från Vattenfallsmodellen till 
Scrum? 
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8.2 Bilaga 2 – Tolv principer för agil utveckling 
 

• Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans  
av värdefull programvara. 

• Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 
förändring till kundens konkurrensfördel. 

• Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 
mellanrum, ju oftare desto bättre. 

• Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 
projektet. 

• Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 
och lita på att de får jobbet gjort. 

• Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 
information, både till och inom utvecklingsteamet. 

• Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 
• Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användbar skall kunna 

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 
• Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 
• Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 
• Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserade team. 
• Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter (Cunningham, 2001). 
 


