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Sammanfattning 

Målet med examensarbetet är att ta reda på förutsättningarna för att implementera Scrum i en 
projektorganisation. Arbetet går alltså ut på att ta reda på hur en projektorganisation skulle 
kunna göra när de börjar arbeta med Scrum och vad det skulle kunna få för effekter. Arbetet 
görs hos Swisslog, en projektorganisation som figurerar i hela världen med kontor i 
Göteborgsområdet. För examensarbetet är Swisslog endast ett exempelföretag, målet är att se 
hur det kan införas även på andra projektorganisationer. 

Till en början utfördes intervjuer med relevant personal inom exempelföretaget samt en form 
av benchmarking, då besök hos tre andra organisationer med liknande problemställningar 
gjordes. Intervjuerna var semistrukturerade, och ett antal frågor utformades, frågorna var inte 
likadana till alla tre företag då de har nått helt olika framgång med sitt Scrumarbete. Det 
första företaget hade jobbat med Scrum i ca ett år men utan framgång, här kretsade frågorna 
mest kring hur och varför de inte lyckats fullt ut med sitt Scrumarbete. Det andra företaget 
hade jobbat med Scrum i ett flertal år och gått igenom hela den fasen som företag nummer ett 
var mitt uppe i, här kretsade frågorna mer kring vad som har varit de viktigaste faktorerna till 
att de lyckats så bra med Scrum. Företag nummer tre var ett konsultbolag där vi träffade en 
organisationskonsult som var specialiserad på agilt förbättringsarbete och Scrum. Vid tiden 
för detta besök fanns en ganska klar uppfattning om vad Scrum innebar och hur arbetet med 
Scrum sker. Intervjun gick mer ut på att få tankar bekräftade och få lite tips om hur vi skulle 
kunna gå vidare. 

Scrum har visat sig vara ett effektivt verktyg för att leda samt planera flera olika projekt. Det 
har dock visat sig att detta skulle innebära en stor förändring för företagen då de i dagsläget 
jobbar med projekten i slutna grupper. Projektorganisationerna skulle behöva lägga stor vikt 
på att utbilda personalen i hur arbetet med Scrum ska genomföras, då det i dagsläget endast är 
ett utbrett arbetssätt inom IT-sektionerna. Det har visat sig att Scrum skulle kunna vara ett 
effektivt verktyg att arbeta med inom projektorganisationer för de gör det lättare att samköra 
flera projekt med delade resurser istället för att låta varje projekt köras enskilt. Scrum har 
visat sig vara ett effektivt verktyg vid själva utförandet av projekten, då det ger en väldigt 
överblickande bild av hur projektet fortgår. Många av Scrumartefakterna kan direkt användas 
inom en projektorganisation, till exempel kan backloggen direkt översättas till en "att göra 
lista" där alla projektets delmoment finns specificerade. 

Under arbetets gång har det inte funnits särskilt många avgränsningar men en stor 
avgränsning som gör att vi inte kan utvärdera själva implementationen är tid. 
Projektorganisationer är överlag inte vana vid att använda sig av Scrum och kräver därför 
mycket utbildning, det kommer garanterat även ta lång tid vid själva implementeringen och 
därav kan vi inte verkställa våra resultat.  
 

Nyckelord: Scrum, Agil, Projektorganisation, Sprint, Backlogg 
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Abstract 

The pur pose off our thesis is to localise the conditions of implementing Scrum in a project 
organisation. We are using Swisslog as an example because they are a worldwide organisation 
that run big projects within the logistics sector. They are currently thinking about starting to 
work with Scrum as a project management tool and therefore asked us to do some research 
about Scrum. Swisslog is only a case, the aim with our thesis is to find out how it can be 
implemented in other project organisations. 

Interviews have been done with key personnel at other companies that already have 
experience from Scrum. The questions for the interviews were designed depending on how far 
the specific company had come in their Scrum work. 

Scrum has shown to be a effective tool for leading and planning projects. But for the 
interviewed companies it has been a big change, since they used to work with projects in 
closed groups. 
Scrum has shown to be of big help when working with multiple projects simultaneously. 
Scrum derives from the It-development, but a lot of tools and artefacts from Scrum can be 
used directly in a project organisation, for example can a backlog be translated to a "to-do 
list". 

keywords: Scrum, Agile, Project organisation, Sprint, Backlog 
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1 Inledning 

Vi har valt att undersöka förutsättningarna för att implementera Scrum i en 
projektorganisation. Scrum har en bakgrund från Lean management men har utvecklats för att 
öka flexibilitet/agilitet inom mjukvaruutvecklingen. Agila arbetssätt är mycket aktuellt i 
dagens företagsvärld. Dagens kunder är mer medvetna om sina valmöjligheter och blir mer 
och mer kräsna i sina val. Därför är det viktigt för företagen att utveckla sina produkter och 
tjänster på alla plan. 

Lean management handlar om att eliminera slöserier som kan vara allt från överproduktion 
till ineffektiva arbetssätt inom framförallt tillverknings industrin. Scrum är en metod 
utvecklad ur Lean, för att hjälpa företag att minska sina slöserier genom hela ledet. Genom att 
företagen genomför en ordentlig planering i början av ett projekt, som uppdateras allt 
eftersom projektet fortgår kan slöserier minskas. Ett sätt att minska slöserier är att på rätt sätt 
involvera kund, detta är något som Scrum kan bidra till (Agil konsult, 2015). 

Tillsammans med vårt exempelföretag Swisslog bestämdes att förutsättningarna för att jobba 
med Scrum i en projektorganisation ska undersökas. I dagslägen används Scrum nästan 
uteslutande inom mjukvaruutveckling (Agil konsult, 2015). Det gör att effekterna av att 
implementera Scrum i ett annat område behöver undersökas innan det kan genomföras. 

Enligt Lars Hultén, VD på Swisslog norden, är det viktigt att få kunden att känna sig delaktig 
i processen och att de känner att de kan påverka slutprodukten. Det är också viktigt att det för 
företaget inte innebär för mycket arbete att ändra på produkten eller tjänsten. Ändring för ofta 
eller för mycket medför en risk att varken kund eller företag blir nöjda med slutprodukten. För 
mycket ändringar kan dessutom leda till längre ledtid och dyrare produkt eller tjänst. 

Hultén är väldigt tydlig med att påpeka att det inte går att involvera kunden allt för mycket, då 
kunden saknar kunskap om alla detaljer som ingår i en produkt. Detta på grund av att 
företaget som levererar vet tack vare insamlad data vad som behövs och vilka krav som ställs.  

2 Bakgrund och problembeskrivning 

Här presenteras bakgrunden och en beskrivning av de problem som gjort att iden till arbetet 
uppkommit hos Swisslog. 

2.1 Bakgrund 

Dagens företag behöver kunna leverera vad kunderna önskar. Produktionen av produkter bör 
vara flexibel för att trender och andra anpassningar av produkter skall kunna genomföras. Då 
det idag krävs att en organisation strävar efter att uppfylla kunds önskemål med så korta 
ledtider som möjligt krävs det av företag att de klarar av att genomföra de förändringar som 
krävs så snabbt som möjligt. Genom att använda olika metoder och verktyg går det att 
underlätta dessa förändringar. Det gäller att kunna använda dessa metoder och verktyg, inte 
bara på "golvet" utan också på management nivå genom hela företaget. Genom att korta ner 
planeringstider och planera i kortare intervaller kan företag lättare planera in nya önskemål 
från kund och där med få en kortare ledtid. 
Med Scrum hoppas Swisslog kunna minska tiden det tar innan det går att titta på 
förfrågningar/önskemål. Målet är att kunna dela upp olika processer i mindre bitar för att 
kunna vara mer anpassningsbara och agila (Hultén, 2015). 
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Swisslog grundades 1994 men har rötter i tidigare företag med historia från 1900. De har sitt 
huvudkontor i Buchs/Aarau Schweiz. Swisslog har idag kontor i 20 länder med 2300 anställda 
och kunder i över 50 länder. Swisslogs nordiska huvudkontor ligger i Partille utanför 
Göteborg. 
Företaget är uppdelat i två sektioner; Healthcare Solutions (HCS) och Warehouse & 
Distribution Solutions (WDS) där vårt examensarbete fokuserar på WDS men med 
förhoppning om att våra resultat även kan hjälpa resterande delar av företaget (Swisslog, 
2015). 

2.2 Problembeskrivning 

 På Swisslog i Partille arbetar de idag med Scrum inom mjukvaruavdelningen. Målsättningen 
är att implementera Scrum i resterande verksamheter på kontoret. 
Idag tappar organisationen för många projekt i ett tidigt skede av säljprocessen, de säger att 
detta beror på för långa planeringstider och att det inte finns utrymme för anpassningar. När 
kund kommer med förfrågningar och önskemål kan det i värsta fall ta flera månader innan 
detta kan behandlas. Då är det inte ens säkert att det egentligen finns tid för behandling av 
förfrågan eller är relevant att behandla längre, med tanke på den tid som passerat. En 
utmaning som också lyfts till ytan är att få de anställda att förstå varför det finns ett behov av 
förändring. 

2.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att utreda förutsättningarna med att implementera Scrum i en 
projektorganisation. Det ska tittas på fördelar kontra nackdelar, beskriva de verktyg som anses 
kommer vara relevanta i olika sammanhang. Få personalen införstådd med att förändringar 
kommer att ske, anledningen är att minska arbetsbördan på individen men ändå öka 
effektiviteten hos företaget. 

För att underlätta diskussionen har det utformats ett par frågor vi vill ha svår på: 

• Hur kan Scrum påverka kundupplevelsen? 
• Hur har andra företag gått tillväga när de implementerat Scrum? 
• Kan en organisation klara av fler arbetsuppgifter med samma personalstyrka med 

hjälp av Scrum? 

 Projektet kommer endast fungera som en mall för hur en organisation kan gå till väga när de 
väljer att implementera Scrum samt förklara de för-/nackdelar som kommer med införandet. 
Av denna anledning finns inte möjligheten att göra en uppföljning av genomförandet. Då 
Scrum i sig är ett omfattande ämne har det behövt sättas egna begränsningar för vidden av 
arbetet. Då det är begränsat med tid har det gjorts en överblick vart Scrum kan vara relevant 
att implementera samt eventuellt gå djupare in i en eller ett par avdelningar. 
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2.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna som har stötts på under arbetets gång ser lite olika ut. 
Förkunskaper, i inledningen av arbetet fanns inte tillräckliga förkunskaper om Scrum och 
därför behövdes det läsas på innan frågeställningarna kunde börja utredas. Det har endast 
utförts intervjuer på tre utomstående företag och dessutom bara med en person på respektive 
företag som kan leda till en vinklad/ensidig information. Det har funnits avgränsningar av vårt 
exempelföretag som endast vill att det ska utredas förutsättningar för att implementera Scrum 
i planeringsskedet. Det finns heller inte möjlighet att vara med och utveckla Scrumarbetet då 
implementationen med största sannolikhet inte kommer lyckas perfekt till en början. Det 
gäller att få alla medarbetare att förstå vikten av att förändra företaget och det är först då de 
kan lyckas genomföra det med bästa resultat. 
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3 Metod  

Under arbetet har vi använt oss av flera olika metoder. För att fördjupa kunskapen om Scrum 
och annat som är relevant till detta område har vi använt oss av litteraturstudier. Möten samt 
studiebesök både på Swisslog och deras samarbetspartners eller konkurrenter har också varit 
en viktig del i projektet, främst för att se och lära hur implementering av Scrum har skett på 
andra avdelningar och företag. Studiebesök hos Swisslog har också varit av största vikt när 
det kommit till att lära känna företaget och hur de sköter arbetet idag. Intervjuer av 
ledningsgruppen hos Swisslog har även gjorts. En intervjumall som är relevant för de gällande 
avdelningen har följts med inslag av följdfrågor som uppkom på plats, intervjun har spelats in 
för att sedan transkriberas. 
Alternativa metoder som vi kunde ha använt sig av är: 

•  Kvantifiering - jämförelse av hårddata, passar bäst till simplare utredningar som t.ex. 
om Jonas är längre en genomsnittet av sin klass. 

•  Klassificering - klassificering av data kan handla om att lokalisera målgrupper. Dela 
in data i fokusgrupper eller bara ren generalisering. 

• Teoribildning – Hypotesen omprövas och omformuleras under vägens gång beroende 
på förändrade förutsättningar eller ny fakta. 

• Modellbildning - Vidareutveckling av teorier, t.ex. en modell av det nya 
bostadsområdet som ska byggas. Modellen byggs skalenligt och visualiserar de 
tilltänkta byggnationerna för att lättare upptäcka fel som avstånd o.s.v.(Ejvergård, 
2009, p.33-43). 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier är en metod som har används för att få förståelse för Scrum. Det har 
undersökts vad det innebär att arbeta enligt Scrum och hur det går att anpassa det till en 
projektorganisation. Det har även lästs böcker om Benchmarking samt texter och guider på 
internet angående Scrum.  

Till en början söktes det mycket information om Scrum på internet, detta för att kunskapen 
om Scrum till en början var mycket begränsad samt att Scrum fortfarande är en relativt ung 
metod och det är svårt att hitta facklig litteratur om ämnet. Man hittade Scrum manifest och 
texter om agila arbetssätt. Efter hand som kunskapen om ämnet växte kunde man sortera ut 
den information som ansågs vara relevant för uppgiften.  

En litteraturstudie innebär att fakta genomsöks i form av litteratur, på bibliotek eller någon 
form av arkiv som kan vara relevant till undersökningen. (Ejvergård, 2009, p.47-49). 
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3.2 Intervjuer 

Strukturerade intervjuer har gjorts med intervjumall anpassade för att förstå hur de olika 
avdelningarna på exempelföretaget arbetar. Dessa har kompletterats under intervjuernas gång 
med diverse följdfrågor som uppkommit på grund av de svar som getts. Alla frågor som 
ställts, vare sig de funnits i mallen eller uppkommit som följdfrågor har alla ställts för att få en 
klarhet i hur exempelföretaget arbetar i dagsläget och hur de skulle kunna utnyttja Scrum i 
arbetet. Intervjuerna har sedan transkriberats för att kunna användas i texten (Ejvergård, 2009, 
p.49-55). Intervjuerna har gjorts med personer i ledningsgruppen, då dessa personer har god 
inblick i de olika avdelningarna och hur processerna ser ut i dag, de vet vad som fungerar och 
vad som behöver förbättras. Intervjuer har också gjorts på de företag som besökts, dessa har 
varit mer relevanta för arbetet i sig och finns därför som bilagor längst bak i arbetet. 
Intervjuerna på de besökta företagen har gjorts för att se och höra deras berättelse om 
fallgropar, utmaningar och framgångar inom Scrum, för att sedan kunna dra nytta att andras 
framgång och misstag under arbetets gång. Dessa intervjuer har haft en intervjumall som 
följts. Den har dock skiljt sig från den mall som gjort för exempelföretaget då syftet varit ett 
annat. Frågorna i mallen har handlat om hur företagen startat arbetet med Scrum, vart dom är i 
dagsläget samt saker vårt exempelföretag bör se upp med då de börjar arbeta med Scrum. 

3.3 Observationer 

Observationer har gjorts på annat företag där de redan arbetar med Scrum, detta för att förstå 
hur det går till för att göra en förändring, från det traditionella hierarkiska till Scrum. 
Observationerna har gjorts efter intervjuerna på de olika besöksföretagen. Besöken har i 
efterhand diskuterats och skrivits ner. Inga anteckningar har förts under tiden för 
observationer, utan dessa var mer för att få se vad det pratades om under intervjuerna. 

Syftet med besöken är att få ett intryck och observera platsen som undersöks. Besöket ger dig 
en annan synvinkel på verksamheten inifrån. En observation innebär att data samlas genom att 
iaktta. Iakttagelserna i detta arbete gjordes under rundvisning på olika företag för att skapa en 
bild av hur deras arbete fortgår (Backman et al., 2012). 

3.4 Fallstudie 

I en fallstudie undersöks andra projekt där det har använts Scrum, t.ex. i skolvärlden eller 
liknande. Det har fokuserats på studier där det har tittats närmare på företag/projekt som inte 
har varit inom produktutveckling hos mjukvarusektorn. Produktutveckling hos 
mjukvarusektorn är det område som låg till grunden för Scrum och där det har använts 
flitigast. Viktigast är att ett fall kanske inte alltid speglar hur det ser ut hos andra och därav 
går det med stor framgång att utföra flera fallstudier för att säkerhetsställa resultatet 
(Ejvergård, 2009, p.35-36). 

3.5 Benchmarking 

Det har utfört benchmarking på större internationellt bolag i Göteborg. Här besöktes ett 
företag med erfarenhet av att jobba med Scrum. För att få fram rätt information utfördes en 
intervju med förberedd intervjumall samt kompletterande följdfrågor. Början av intervjun 
genomfördes informellt över en kaffe, sedan påbörjades den formella intervjun där mallen 
följdes samt inspelning av intervjun påbörjades. Benchmarking är när en process eller 
tillvägagångssätt hos ett företag jämförs mot din egen eller din planerade (Stepenhurst, 2009). 
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3.6 Validitet 

För att kunna bekräfta det som sagts under studiebesök och intervjuer har dessa spelats in och 
sedan transkriberats. Då allt som sagts under intervjuerna finns inspelat har vi inte behövt 
kontakta intervjupersonerna för att bekräfta vad som sagts. De gånger vi inte varit säkra på 
vad som sagts under inspelningen har vi tillsammans lyssnat på inspelningen ett flertal 
tillfällen för att säkerhetsställa vad som sagts. Validitet är till vilken grad det går att garantera 
faktas innehåll. Tillexempel så som det står ovan, intervjuerna bandades och flera personer 
har lyssnat av dem (Ejvergård, 2009, p.80-82). 
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4 Teori 

Detta kapitel behandlar den teoretiska delen som ligger till grund för resultat, diskussion och 
slutsats. 

4.1 Logistik 

Logistik kan beskrivas som effektivt flöde av material. Det är den generella termen för de 
aktiviteter som används för att se till att produkter och material är på en specifik plats vid en 
specifik tidpunkt. Ett mål med logistik är att öka den finansiella vinsten för företag. 
Logistik beskriv som det planerar, kontrollerar och genomför det effektiva flödet av material, 
produkter och tjänster. Det kan innebära inkommande eller utgående transport, transport inom 
företaget, lagerhållning och material hantering. Men logistik kan också innebära mycket mer 
till exempel planering av produktion eller hur montering av produkter sker i en fabrik 
(Jonsson, 2008, s.3-4). 

Enligt Storhagen (2011) innebär logistik att man på ett effektivt sätt planerar, förflyttar och 
lagrar material och produkter. Det innebär att rätt vara ska levereras till rätt kund på 
överenskommen plats vid överenskommen tid till det pris som parterna har bestämt. 

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) stor logistiken fyra viktiga parametrar, kostnader, 
kapitalbindning, leveransflexibilitet samt tid. Leveransflexibiliteten, materialet eller 
produkterna levereras vid den tidpunkt de behövs, varken tidigare eller senare. För att kunna 
planera detta måste tiden det tar för leverans vara känd. Kapitalbindning innebär till exempel 
de kostnader som krävs för att lagerhålla varor, som personalkostnader eller lagerkostnader. 
En bra planering kan minska kostnaderna involverade i lagerhållning. 
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4.2 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik, eller TPL kan spåras till 70 och 80 talet, då företag började outsourca den 
logistiska delen av företaget till en tredje part. Dessa tredjeparts företag har växt sen dess och 
erbjuder nu en mängd olika tjänster (Logistics List, 2013). 

TPL företag har fungerat som en typ av mellanhand mellan avsändare och mottagare. 
Tjänsterna som TPL företagen förmedlar varierar stort, det är allt från spedition, frakt, 
lagerhållning, nya lagerlösningar och uthyrning av fordon till informationsutbyte med kunder. 
TPL företagen är experter inom sitt område, det och att företagen saknar den tid och de 
resurser för att utföra dessa operationer inom företaget är ofta anledningen till att dessa 
outsourcas (Journal of Business Logistics Vol.11 No.2, 1990).  

  

(Regan, A., Song, J. 2001) 

Fler och fler företag är beroende av TPL företag och deras tjänster, för att ha hand om delar 
eller hela deras supply chain. Det finns många faktorer att tänka på inom dagens logistik, bl.a 
den snabba frammarschen av ny teknologi, nya reglementen samt förändrade relationer 
mellan olika företag. Dessa faktorer skapar nya utmaningar för TPL företagen. Nya tekniska 
lösningar, som handhållna datorer kräver kontinuerlig utbildning av personal. 
Miljömedvetenheten hos TPL företagens kunder gör att de behöver hitta sätt att minska 
utsläppen. 
I dagsläget växer TPL företagen som mest i Kina och Indien, främst för att det är där en stor 
del av produktionen finns idag (3PLWire, 2013). 

4.3 Agila metoder 

Tanken med agila metoder är att minimera risker i olika projekt, genom att vara rörlig och 
anpassningsbar för sina kunder. Ett projekt delas upp i flera delar, det ska vara kort tid mellan 
leveranser. Planeringsperioderna ska vara relativt korta, då kan kunder lättare komma med 
önskemål om vad som ska finnas med i nästa leverans, detta sker för att kunderna inte ska 
behöva komma på allt från första början och för levererande företag ska kunna leverera det 
som kunden vill ha utan att behöva tumma på kvalitén. 
Det finns flera olika agila metoder så som Scrum, XP, SAFe och Kanban (Crisp). 
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4.4 XP - Extreme Programming 

XP är utvecklad med mjukvaruutvecklingen som bas av Beck 1999. Metoden bygger på att 
utvecklingsstegen är små med flera mindre steg och täta tester. Liksom i Scrum används team, 
detta för att undvika överraskningar och det är lättare att ha koll på aktuell status i pågående 
projekt. Nära kontakt med kund är också något som förespråkas (Bergman och Klefsjö, 2010, 
p.123). 

Grunderna med XP är ganska lika Scrum det baserar sig på öppenhet och kommunikation 
inom gruppen. För att detta ska lyckas måste man våga säga vad man tänker och tycker 
samtidigt som man respekterar de andra gruppmedlemmarnas åsikter. Ge varandra feadback 
och konstruktiv kritik. XP är en typ av riktlinjer en grupp av människor kan använda sig av 
tillsammans för mjukvaruutveckling. Man jobbar med korta intervall som går att likna med 
Sprintarna inom Scrum, detta resulterar som i Scrum i att man får snabb återkoppling på 
problemställningar. På grund av de korta cykelerna blir även XP anpassningsbart till 
förändrade förutsättningar inom företaget så som ändrade kundbehov. Meningen med XP är 
att programvaran ska vara "levande" och utvecklas med företaget eller kundernas förändrade 
behov eller upptäckta buggar och brister i programvaran. (Beck och Andres, 2005) 

4.5 SAFe 

Scaled Agile Framework grundades av Dean Leffingwell. SAFe har samlat olika agila 
metoder för att sedan använda dessa tillsammans på olika nivåer. Från företags nivå hela 
vägen ner till program- och team nivå. Det är framtaget för att passa de stora företagen. Precis 
som många andra agila metoder kommer SAFe från mjukvaruutvecklingen. 

På teamnivå sker arbetet med Scrum, XP i olika tvärfunktionella utvecklingsteam på ca 5-9 
medarbetare, med de verktyg som finns i de olika metoderna. Dessa grupper jobbar i cykler 
på ca två veckor där målet är att leverera färdigtestad programvara inom dessa tidsintervall. 
På programnivå samkörs arbetet från de underliggande grupperna och en mer övergripande 
planering är i fokus. På företagsnivå sker arbetet med Safe på en annan nivå och målen ser 
ofta annorlunda ut. Här tittar man på nya investeringar, företags strategier m.m. (Scaled Agile, 
2016). 
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4.6 Kanban 

Kanban är ett signalsystem som är till för att identifiera och synliggöra någon form för behov 
i ett led mellan en station och en annan. Det kan vara allt ifrån att du själv lägger ett 
materialbeställningskort emellan dina T-shirts för att identifiera för dig själv att det är dags att 
tvätta när det bara är tre stycken kvar. Det kan även vara i en produktionskedja där man längre 
fram i produktionen vill trigga ett behov längre bak i produktionsledet. Dessa former för kort 
kallas kanbanbrickor eller kanbankort och innehåller all information den bakre stationen 
behöver för att tillverka eller leverera rätt sak/mängd i rätt tid.   

Kanban är ett japanskt ord som betyder skylt. Som så mycket annan inom produktions teknik 
så grundar sig kanban i TPS som står för Toyota Production System. Det man på Toyota ville 
göra vara att gå ifrån det traditionella Push tillverkningssystemet till det vi idag använder oss 
av som heter pull. Den största skillnaden från det gamla push systemet och dagens system är 
vilka som triggar behoven inom en tillvärkningskedja. Det gamla systemet systemet trycker 
material fram genom kedjan med indikationer bakifrån. Det nya systemet drar istället fram 
materialet genom kedjan.   

Systemet med Kanbanbrickor/kort är en del av ett annat system som även det utvecklades av 
Toyota. Detta system heter JIT eller just-in-time, det bygger på att man ska tillverka rätt sak i 
rätt tidpunkt för att minska produktionskostnaderna och pengar knutna i ej färdigställt 
material. Systemet med JIT är även mycket bra för att förbättra produktionsledet i många 
andra hänseenden så som att ta bort flaskhalsar.   

Huvudmålet med Kanban är att efterfrågan ska styra tillverkningen. 

 

(Toyota Global, i,d.) 
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4.7 Scrum 

Scrum är ett ramverk som låter en angripa komplexa och adaptiva problem, utvecklat av Ken 
Schwaber och Jeff Sutherland under 1990-talet. Scrums ramverk består av ett Scrumteam med 
diverse aktiviteter. Varje del i ramverket är viktig för att användandet av Scrum ska vara 
framgångsrikt. Tanken bakom Scrum är att kunskap kommer från erfarenhet och beslut ska 
fattas efter vad man vet. 

Ett Scrumteam består av produktägaren, utvecklingsteamet samt en Scrummästare. Ett 
Scrumteam är självorganiserande, vilket innebär att de själva bestämmer över upplägget 
istället för att en utomstående person lägger sig i hur gruppen ska genomföra arbetet. Teamet 
ska vara utformat på det sätt att de ska klara sig själva inom teamet utan att behöva ta 
utomstående till hjälp. Modellen är framtagen för att optimera flexibilitet, kreativitet samt 
produktivitet (Scrum.Org, 2014). 

 

(Mountain Goat Software, 2005) 

4.7.1 Scrums fem normer  
Många är medvetna om Scrum och dess metoder. Vad få inte känner till är de normer som 
finns inom Scrum. För att framgångsrikt använda sig av Scrum är dessa något som borde 
kännas till och sprida inom organisationen (Larman och Vodde, 2010, p.141). 

• Engagemang - Scrum ger individen möjlighet att agera på eget initiativ. Det baseras på 
självorganiserande team som beslutar om hur mycket jobb de tar på sig under varje 
sprint. Inget arbete ska tvingas på gruppen och ingen utomstående ska tala om hur de 
ska utföra sitt jobb. När teamet själva har kontroll på hur mycket jobb de tar på sig och 
hur de ska lägga upp arbetet är det lättare att engagera sig. 
 

• Fokus - Fokusera allt engagemang och alla färdigheter på de uppgifter ni tagit på er att 
göra och inget annat. Inga nya uppgifter kan uppkomma under en pågående sprint. 
 

• Öppenhet - i ett projekt ska allt vara väl synligt för alla teammedlemmar, för att alla 
ska få en inblick i vad som försiggår. De backloggs och andra scheman ska vara lätt 
för alla i teamet att se, allra tydligast blir det om de sätts upp på väggarna så att det 
inte går att missa dem. Alla är välkomna att delta i mötena även om de inte ingår i 
teamet. 
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• Respekt - alla individer är olika, alla har formats på olika sätt beroende på bakgrund 
och erfarenhet. Det är viktigt att alla individer inom ett team respekterar varandra. Det 
är normalt att det finns olika åsikter inom en grupp. Men i Scrum är det viktigt att 
överkomma dessa och sträva mot ett gemensamt mål. Det är gruppens framgångar 
som räknas, inte den enskilde individens. 
 

• Kurage - våga följa riktlinjerna inom Scrum och förändra organisationen. Våga ge 
ansvaret till ett team istället för en enskild individ. Om en medlem ur gruppen blir 
tillfrågad att göra ytterligare en uppgift, måste denna kunna säga att detta måste gå via 
produktägaren. Detta måste antagligen vänta till nästa sprint eftersom nya uppgifter 
inte bara kan läggas in i den nuvarande sprinten. 
(Larman och Vodde, 2010, p.141-142). 

4.7.2 Produktägare 
Produktägaren är ansvarig för att få ut maximalt av produkten och Scrumteamets arbete. En 
produktägare är ensam ansvarig för hanteringen av backloggen. Vilket innebär att de poster 
som finns i backloggen beskrivs tydligt, dessa poster ska vara ordnade och förklarade så att 
alla kan se vad teamet ska arbeta med härnäst. 
Detta kan en produktägare välja att göra själv eller att låta någon annan göra det, men i vilket 
fall är det produktägaren som står som ansvarig. 
Alla måste följa vad produktägaren bestämmer, inget i processen får ändras om inte 
produktägaren ger sitt godkännande (Scrum.Org, 2014). 

Produktägaren kan vara anställd på det egna företaget, men det kan också vara en kund som är 
produktägare. Personen måste inneha goda kunskaper om marknaden och olika 
affärsprocesser och personen bör också vara tekniskt kunnig. Det är också bra om 
produktägaren är ansvarig för intäkter och utgifter av produkten (Softhouse, 2014). 
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4.7.3 Utvecklingsteam 
Utvecklingsteamet består av personer som tillsammans klarar av att leverera en ”färdig” 
produkt i slutet på sprinten. De ska besitta den kompetens som krävs för att kunna leverera 
den slutgiltiga produkten. Gruppen ska vara självorganiserande och ha de befogenheter som 
behövs för att kunna hantera backlogen inom gruppen. 

 Karakteristiska egenskaper för ett Scrumteam innefattar ett flertal olika delar som är viktiga 
för att teamet ska vara effektivt och ha möjlighet att uppnå de mål som de satt för sig själva. 

• De ska vara självständiga till den utsträckningen att Scrummästare inte ska kunna 
påverka hur utvecklingsteamet väljer att jobba med backloggen så länge det ökar 
slutvärdet på produkten/projektet.  

• Utvecklingsteamen ska vara tvärfunktionella och besitta den kompetens som de 
behöver för att nå sina uppsatta mål inom gruppen.  

• Inom ett Scrumteam ska det inte finnas några individuella titlar som placerar någon 
högre en de andra medlemmarna. Alla inom gruppen jobbar under samma 
förutsättningar tillsammans mot ett gemensamt mål. Inga undantag görs oavsett titlar 
utanför Scrumteamet. 

• Inom ett Scrumteam ska det inte finnas undergrupper, alla arbetsuppgifter ska hanteras 
av alla teammedlemmar. Backloggen skall därför inte delas upp i mindre bitar och 
delas ut till delar av teamet. 

De individuella medlemmarna inom ett Scrumteam kan självklart ha speciella egenskaper 
som gör var och en av medlemmarna blir "mer eller mindre" viktiga, men kunskapen tillhör 
gruppen och gruppens mål och prestation ska alltid sättas i första rum. (Scrum.Org, 2014). 

4.7.4 Scrummaster 
Scrummästaren är den person som ser till att Scrum fungerar korrekt, genom att se till att 
teamet följer de Scrumregler som finns. En Scrummästare ser också till att de utomstående 
förstår vad som är värdeskapande för Scrumteamet, så att ingen onödig information ges till 
teamet. Scrummästaren kan också agera coach eller undanröja hinder för utvecklingsteamet 
där det krävs (Scrum.Org, 2014). En Scrummästare måste alltid vara tydlig med vad han/hon 
menar. Det finns inget utrymme för någon dold agenda där deltagarna ska komma fram till 
vad han/hon menar (Goldstein, 2013, p.20). För att underlätta detta bör en Scrummästare 
väljas som är 100 % klar i att hanns roll är att serva teamet och se till så att de är fria i tanken 
och kan tillsammans komma fram till den bästa lösningen där de känner sig fria att göra som 
de själva vill för att komma fram till det bästa resultatet (Larman, Vodde, 2010, (B) p.468). 
Scrummästaren är alltså inte någon form av representant för teamet utan har endast det 
överblickande ansvaret för att alla delar av Scrum följs av alla deltagare (Larman, Vodde 
,2010 (A) P.294). 
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4.7.5 Sprint 
En sprint är en tidsperiod som vanligtvis är kortare än en månad. Under tidsperioden ska en 
produkt tas fram och vara klar för användning. När en sprint tar slut börjar en ny, då fortsätter 
arbetet på den tidigare levererade produkten och nya funktioner läggs till eller optimering av 
de funktioner som redan är inbyggda sker. Inför varje ny sprint hålls ett möte för att planera 
vad som ska uppnås under den nya sprinten. Det gör att det blir lättare att implementera nya 
önskemål från kund i det slutliga målet. 
Tanken med en sprint är att efter varje sprintslut kunna planera in kundens nya önskemål, för 
att till slut leverera en produkt som kunden är nöjd över och innehåller allt dem önskar. Detta 
utan att det tillverkande företaget har behövt kompromissa allt för mycket (Scrum.Org, 2014). 

”Sprinten” är hela Scrums hjärta, en tidsperiod på mindre än en månad under vilket en 
”färdig” produkt ska kunna levereras. Direkt efter avslutandet av en sprint startar nästa sprint. 
En sprint består av sprintplanering, dagliga Scrummöten, utvecklingsarbetet, 
sprintgranskningen och sprintåterblicken. 

En sprint kan ses som ett enskilt projekt som inte pågår längre än en månad. För varje sprint 
finns det definierat vad som ska göras, samt en design och plan för ut arbetet ska gå till.  

En sprint minskar också de ekonomiska riskerna till just den tidsperioden som sprinten är. 

En sprint kan avslutas innan tidsperioden är över, men det är bara produktägaren som har 
tillåtelse till detta. En anledning till att avsluta en sprint i förtid är om sprint målet blir 
föråldrat eller av annan anledning inte längre är aktuell att använda. 

De event som beskrivs nedan är event som ska skapa regelbundenhet samt minska behovet av 
oplanerade möten. För varje event finns det ett maximalt tidsspann.  
En påbörjad ”sprint” kan ej kortas eller förlängas, dock kan de resterande eventen ändras när 
det förväntande resultatet är uppnått, förutsatt att tillräckligt med tid har lagts ner (Scrum.Org, 
2014). 

4.7.5.1 Sprintplanering 
I sprintplaneringen planerar hela Scrumteamet det arbete som ska göras under sprinten. 
Planerings arbetet får inte ta mer än åtta timmar för en månads sprint, är sprinten kortare tar 
planeringen oftast kortare tid. 
Det är Scrummästarens uppgift att se till att syftet med mötet uppfylls samt att det inte tar 
längre tid än det ska. 
Av mötet ska det framkomma vad som ska uppnås under sprinten samt hur arbetet ska utföras 
för att detta ska uppnås (Scrum.Org, 2014). 
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4.7.5.2 Daglig Scrum 
Dagliga Scrum möten hålls för att uppdatera alla inom utvecklingsteamet om vart i sprinten 
de befinner sig, mötet tar ca 15 minuter. Under mötet går teamet igenom vad medlemmarna 
gjorde igår för att närma sig sprintens mål, vad de planerar att göra under dagen samt om det 
har uppstått några hinder för att nå sprintmålet (Scrum.Org, 2014). Den dagliga Scrumen ska 
alltid starta i tid oberoende på vem eller vilka som är sena, oavsett anledning till förseningen. 
Ett roligt sätt som visats sig vara effektivt är att ha en burk för böter vid sen ankomst utan 
giltig anledning. Dessa böter kan då senare användas till något roligt och teambildade så 
känns inte boten lika jobbig. Alla deltagare bör stå upp och vara placerade i en cirkel så att 
alla kan se varandra (Goldstein, 2013, p.107). Daglig Scrum fyller bäst sin funktion när alla är 
samlade på samma ställe, att ha ett dagligt Scrum möte över t.ex., video länk är inte att 
föredra. Mycket av den mänskliga kommunikationen sker via kroppsspråk och detta går 
förlorat om personerna inte befinner sig på samma platts (Woodward, Surdek and Gains, 
2010, p.97). 

4.7.5.3 Sprintgranskning 
Sprintgranskningen ska hållas i slutet på var enstaka sprint och syftet är att se vilka framsteg 
som gjorts samt korrigera eventuella ändringar i Backloggen. Under sprintgranskningen ska 
alla intressenter som Produktägare eller eventuella kunder informeras om vad som pågick i 
föregående sprint. Baserat på att det skedde en förändring i föregående sprint diskuterar alla 
mötets deltagare nästa steg i processen och vad de ska jobba med i nästkommande sprint 
baserat på hur Backloggen ser ut, allt för att optimera värdet på produkten/tjänsten. Mötet ska 
vara av en informell karaktär och är alltså inte ett officiellt status möte. Mötets huvudsakliga 
mening är att främja samarbete samt ge synpunkter på hur arbetet har utförts. Mötet är 
planerat att ta ca fyra timmar för en sprint på en månad, för kortare sprinter blir mötet 
naturligt kortare. Scrummästaren är den som har det huvudsakliga ansvaret för att mötet ska 
äga rum, för att se till så att alla håller sig till ämnet samt inom den planerade tidsramen. 

Syftet med sprintgranskning:  

• Produktägaren ska se till så att Scrumteamet samt de största intressenterna deltar vid 
mötet. 

• Produktägaren ska förklara vad som har gjorts under föregående sprint samt om de 
missade något uppsatt mål. 

• Utvecklingsteamet diskuterar och informerar om vad som gick bra under sprinten, 
vilka problem de stötte på samt hur de löste dessa problem. 

• Utvecklingsteamet visar upp det arbete som genomförts och svarar på frågor om 
framgångarna och tillväxten. 

• Produktägaren diskuterar hur backloggen ligger till i dagsläget, utifrån detta planerade 
datum för när de ska lösa nästa punkt på backloggen beroende på hur det har gått i 
tidigare sprinter. 

• Hela gruppen diskuterar sedan vad som ska göras näst. Detta ligger sedan till grund 
för nästa sprintplaneringsmöte. 

• Genomgång för hur marknaden och hur potentialen för produkten ser ut, om detta har 
förändrats sedan projektets start vad ska då göras för att anpassa sig efter 
förändringen. 

• Genomgång av hur gruppen i dagsläget ligger till mot tidplanen, budgeten, potentiell 
kapacitet samt var ligger marknaden gentemot produkten. 
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Resultatet som ska komma ut ur sprintgranskningsmötet är en uppdaterad Backlogg som 
definierar vad som ska göras i nästa sprint. Delar av backloggen kan redigeras här vid 
förändrade förutsättningar eller mål. ( Scrum.Org, 2014). 

4.7.5.4 Sprintåterblick 
Sprintåterblicken handlar om att granska och utvärdera det arbete som utförts under den 
föregåendesprinten samt ta upp positiva saker som gruppen ska ta med sig till näst sprint.  

Sprintåterblicken utförs efter att sprintgranskning och före det första sprintplaneringsmötet i 
nästa sprint. Sprintåterblicken ska inte ta mer en ca tre timmar för en sprint på ca en månad 
men tiden variera lite beroende på hur lång Sprinten i fråga var. Scrummästaren är den som är 
ansvarig för att Sprintåterblicken utförs och han/hon leder även mötet och ser till att alla 
deltar och förstår syftet med mötet. Scrummästaren är även den som ska se till att tiden inte 
överskrids och att fokus hålls på ämnet Scrummästaren är dock en deltagare i mötet som alla 
andra och ses som jämlik när det gäller ansvar och åtaganden.  

Syften med Sprintåterblick: 

• Utvärdera föregående sprint, enskilda arbetsuppgifter, processer, verktyg m.m. 
• Identifiera positiva samt negativa delar i föregående sprint och hur de kan förbättra 

eller undvika eventuella misstag 
• Skapa ramverk för hur implementationer av förbättringar ska ske för framtida sprinter.  

Scrummästaren ska inspirera och se till att medarbetarna utvecklas och utvecklar sitt sätt att 
jobba på, effektivisera och se till att arbetet utförs på ett utvecklande sätt. När en sprint har 
avslutats ska Scrummästaren se till att hanns medarbetare ser fram emot nästa sprint. Under 
varje Sprintåterblick ska det läggas fram förslag på hur kvaliteten kan förbättras, 
effektiviteten och optimera produkten till att komma närmare det målet som gemensamt har 
satts för när produkten ska vara "klar". Implementering samt att kolla upp att dessa 
förbättringar faktiskt utförs är upp till Scrumteamet själva. Självklart ska alltid förbättringar 
och utveckling främjas under hela Sprinten i den utsträcknings som fungerar. 
Sprintåterblicken ger bara Teamet ett formellt tillfälle att yttra sig och ta upp idéer 
(Scrum.Org, 2014). 
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4.7.6 Scrumartefakter 
Scrums hjälpmedel är till för att få klarare inblick i vad som händer, när det händer, varför det 
händer och hur det gick till samt hur lyckat det blev. Allt för att göra förändring samt 
utveckling lättare. Scrums hjälpmedel är speciellt framtagna för att göra allt så lättförståeligt 
och transparent som möjligt. Allt för att se till så att alla är delaktiga i projekten samt att alla 
ska ha en klar bild av vad som pågår just i detta nu (Scrum.Org, 2014). 

4.7.6.1 Produktbacklogg 
Produktbackloggen är en lista i nummerordning av vad som behövs i produkten eller delar 
som behövs i tjänsten, det är endast här beslut tas för vad som ska göras och när. Den som har 
det huvudsakliga ansvaret för backloggen är Produktägaren, han eller hon bestämmer vad som 
ska stå där samt vilken ordning han/hon vill ha det i. En sak som är viktig är komma ihåg är 
att Backloggen aldrig blir klar före produkten är lanserad eller tjänsten utförd. saker och ting 
kan alltid adderas eller tas bort (Scrum.Org, 2014). Produktägaren är huvudansvarig för allt 
som påverkar produkten före produktsläppet. Han bör därför ha en god kontakt med ansvariga 
för de som sedan ska utföra arbetet tex programmerare eller fabrikscheferna. Han bör även ha 
en god insikt i vad slutanvändaren förväntar sig av produkten eller tjänsten (Woodward, 
Surdek and Gains, 2010, p.2-3). 

De tidigaste utkasten av backloggen är bara en bild av dagsläget och vad gruppen vet där och 
då, backloggen kommer med allra största sannolikhet att ändras och att utökas under arbetets 
gång. Allt beroende på hur de yttre förutsättningarna förändras. Dras Scrum till sin spetts och 
backloggen till sin spetts så bör en produkt alltid ha en produktbacklogg så länge produkten 
lever. Scrum i tjänstesektorn däremot så lever Backloggen endast tills dess att tjänsten är 
utförd eller evenemanget avslutat. Backloggen innehåller allt från utseende, funktioner, krav 
som miljökrav eller säkerhetskrav, förbättringar och förändringar som ska göras inför nya 
utgåvor av produkten. När produkten är släppt och kunder har börjat prova den och komma 
med feedback på produkten blir backloggen mer detaljerad och grundlig, alternativt om 
marknaden ändrar sig i form av nya krav eller ändrat kundbehov förändras även backloggen 
drastiskt.  

Det händer även ibland att flera Scrum team kan jobba på samma produkt, t.ex. om ett team är 
ansvariga för hårdvara och ett annat är ansvarigt för mjukvara. Ett annat exempel kan vara om 
ett team är ansvariga för nya funktioner och ett annat ansvarig för att produkten klarar 
miljökraven, allt detta beror på storleken på projektet samt hur omfattande produkten är. 
Produktägaren har möjlighet att påverka utvecklingsteamet genom att klargöra eventuella 
frågeställningar eller oklarheter. Men deltagarna i utvecklingsteamet är fortfarande de som 
ska utföra arbetet och har därav enligt Scrum modellen det sista ordet om vad som ska göras 
(Scrum.Org, 2014). 
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4.7.6.2 Sprintbacklogg 
Sprintbackloggen är en kombination av produktbackloggen samt en logg för vad som ska 
utföras och hur det ska utföras inom nästkommande sprint för att nå upp till målen. 
Sprintbackloggen är en prognos gjord av utvecklingsteamet på hur och vad som ska göras när 
i nästa sprint för att nå upp till de satta målen för den färdiga produkten eller tjänsten. 
Sprintbackloggen gör allt extra tydligt vad som ska göras för att möta målen för den utsatta 
sprinten. Sprintbackloggen ska vara så detaljerad så att det på en daglig nivå går att se vad 
som ska göras och därför blir även förändring lättare att anpassa sig till. Allt eftersom arbetet 
utförs går även se hur olika saker och ting tar längre eller kortare tid att utföra en planerat och 
eftersom tidplanen är så pass detaljerad går det lätt att "låna" eller "spara" tid till framtida 
delmål. 

• Sprintbackloggen ska vara detaljerad och lätt att anpassa till nya oplanerade uppgifter. 
• Sprintbackloggen ändras under arbetets gång allt eftersom uppgifterna blir klara. 
• Sprintbackloggen ska vara flexibel och vid tillfällen då tidigare uppsatta uppgifter blir 

onödiga på grund av oförutsägbara förändringar ska delar av Sprintbackloggen kunna 
tas bort. 

• Endast personer inom utvecklingsteamet har möjlighet att ändra i Sprintbackloggen. 
• Sprintbackloggen ska vara väldigt detaljerad för att ge utrymme för förändring. 

(Scrum.Org, 2014)  

(Scrum Institute, i.d) 
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4.7.7 Scrum-But 
En organisation som arbetar enligt Scrum och dess manifest och guider men har anpassat det 
på något sätt så att Scrum passar organisationen bättre, arbetar men något som kallas Scrum-
But. Organisationen arbetar med Scrum, men har valt att göra vissa ändringar. 

Några exempel på anledningar till att en organisation väljer att ta bort något ur Scrum kan 
vara: 

• Teamet ser inte att dagliga Scrummöten är värdeskapande och väljer därför att ta bort 
dem. 

• Av någon anledning passar det inte med 2-4 veckors sprinter utan organisationen har 
valt att ha 5-6 veckors sprinter. 

(Scrum.org, 2015) 

4.7.8 Scrum of Scrums  
Ett normalt Scrumteam bör inte innehålla fler än tio medlemmar, i de fall då ett projekt kräver 
mer resurser eller att behövs mer än ett team på samma projekt kan "Scrum of Scrums" 
användas. Det fungerar precis som vanliga Scrum, men varje team utser en person som ska 
representera gruppen. Den personen kommer sedan ihop med representanter från de andra 
grupperna delta i ett Scrum of Scrums möte. Vid detta möte koordineras Scrumteamens arbete 
så att ingen gör samma uppgift. Scrum of Scrums mötet behöver inte hållas lika ofta som 
dagliga Scrummöten. Ofta kan det räcke med ett par möten per vecka (Mountain Goat 
Software, n.d). 

 

(Scrum Institute, i.d) 

4.7.9 Vanliga utmaningar 
Scrum är ett ramverk och ska hjälpa till att synliggöra svårigheter och problem som påverkar 
effektiviteten hos produktägaren och resten av Scrumteamet. Produktägaren kanske inte har så 
bra koll på marknaden eller på produktens funktioner. En annan utmaning är att få ihop ett bra 
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Scrumteam, det är lätt att missa kompetens som behövs eller att gruppen är dålig på att 
uppskatta hur lång tid det tar att utföra en uppgift. 
Scrum är inget verktyg för att lösa dessa problem, men det synliggör och lyfter upp dem till 
ytan (Larman och Vodde, 2010, p.324). 

Om ett team misslyckas med att leverera vad de har lovat under den första sprinten på grund 
av att de missbedömt storleken på uppgiften eller att de antagit att uppgiften skulle gå 
snabbare att utföra än de trott, anses detta som ett misslyckande. Men detta är i verkligheten 
ett steg i rätt riktning mot att bli mer realistiska och inte ta på sig mer arbete än vad de kan 
klara av (Larman och Vodde, 2010, p.324). 

Enligt (Larman och Vodde, 2010, p.325) är ett vanligt misstag att istället för att göra 
förändringar hos sig själv och sättet arbete utförs, görs förändringen i Scrum. Det är vanligt 
att de team som har svårt att hålla sig till den tidsram de satt och leverera i tid till sprintens 
avslut använder sig av längre sprinter, för att inte hamna i tidsnöd. På detta sätt lär sig teamet 
aldrig hur de ska planera sin tid bättre. Detta är ofta ett resultat av brist på utbildning och 
saknaden av en erfaren Scrummästare. 

Ett annat misstag är antagandet av att det är förbjudet att göra på ett särskilt sätt bara för att 
det inte är beskrivet i Scrum. Detta ansvar läggs hos teammedlemmarna, det antas att de är 
tillräckligt kompetenta att fatta rätt beslut (Larman och Vodde, 2010, p.325).  

4.8 Benchmarking 

Jämförelse är något som människan alltid har använt sig av. Från att jämföra vad för kläder en 
person har på sig till att jämföra hur mycket grannens fruktträd bär, hur kan han få så mycket 
mer frukt en mig? Hur gör han kontra hur gör jag och vad kan jag göra för att uppnå samma 
resultat som han. Att Benchmarka är i grund och botten ett verktyg för att jämföra sig mot 
andra företag. Det finns i sin tur flera olika typer av benchmarking:  

 "Competative benchmarking" är en typ av benchmarking, då jämförs rena resultat för att se 
hur en privatperson eller företag står sig gentemot en direkt konkurrens.   

"Comparative benchmarking" är ett sätt att jämföra funktioner hos olika företag. Här flyttas 
fokus från resultat och kan därför upplevas som mindre konkurrerande och mer lärande.   

"Collaborative benchmarking" är en typ av benchmarking då fokus hamnar på att dela 
kunskap och hoppas på att kunna lära sig något nytt av varandra.   

"Clinical practice benchmarking" används ofta inom vården och handlar om att jämföra och 
hjälpa varandra att ta fram de bästa sätten att ge vård.   

"Essence of Care benchmarking" handlar om att jämföra och hjälpa varandra att dela kunskap 
och standarder för att tillsammans hjälpa varandra framåt i utvecklingen av nya 
standardiseringar.  

Benchmarking bygger på grund-idén att en organisation inte ska behöva uppfinna det någon 
annan redan gjort eller göra om någon annans misstag. 

Målet med att utföra en benchmarking är att ta reda på hur situationen ser ut idag, vad har vi 
för problem, vad vill vi förbättra och hur ska vi förbättra detta? Genom att utföra en 
benchmarking och titta på ett konkurrerande företag som har utsatts för samma motgångar 
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och haft samma problem. Har de lyckats lösa sina problem som ser ut som våra, borde vi 
kunna gå tillväga på ett liknande sätt för att själva komma underfund med våra problem. 
Benchmarking handlar om ”A method of measurement and improving our organizational 
performance by copmaring ourselves with the best” (Stephenhurst, 2009). 
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5 Fallstudie 

I detta kapitel presenteras insamlad data från två olika företag där Scrum implementeras. Data 
har samlats in under hela implementationsperioden och kan då följa implementationens alla 
faser. 

5.1 Ett Scrumprojekt i Norge 

Vi har tagit del av en norsk studie som Alf Børge Bjørdal Lervåg gjort 2006 hos företag 1, ett 
stort företag med ansvar för att planera, bygga och underhålla vägar samt övervakning av 
fordon. 
Företag 1 har tagit hjälp av ett externt företag som författaren kallat företag 2, de är ett 
konsultföretag som specialiserar sig på utveckling av mjukvara. 

Då företaget såg behovet av en ny mjukvara tog företag 1 kontakt med företag 2 för att få 
hjälp med utvecklingen. 
Från företag 2 skickades ett utvecklingsteam, från början bestod det endast av en person men 
det förändrades under tiden och teamet bestod som mest av sex personer. 

Företag 1 satte ihop en grupp vars uppgift blev att interagera med utvecklingsteamet. Gruppen 
bestod av tre personer. En person var den som var mest involverad i arbetet med 
utvecklingsteamet, en blev projektledare och den tredje personens uppgift var att samarbeta 
med den första personen för att se till att produktbackloggen var aktuell. 

5.1.1 Sammanfattning av uppgiften 
Lösningen som företag 2 kontrakterades för att utföra var en komplett lösning för utförandet 
av fordonskontroller, både i anläggning och kontroller utförda i trafiken. 
Problemen som företag 1 hade med de befintliga systemen var svårigheter i att följa upp om 
de fordon som inte klarat testerna lagades efter testerna var genomförda. 

Lösningen som företag 2 skulle ta fram bestod av en handhållen dator med mjukvara anpassad 
för ändamålet.  
Lösningen skulle fungera så att kontrollanter scannar en streckkod på registreringsskylten och 
även förarens körkort. På så sätt hittas information om fordonet samt föraren. Kontrollanten 
fyller sedan i ett formulär där fördefinierade test finns beskrivna. Den slutliga informationen 
lagras för att kunna tas fram vid nästa kontroll. På så sätt ska de tidigare protokollen snabbt 
kunna tas fram, för att kunna kontrollera om nödvändiga åtgärder vidtagits. 

Projektet startades i augusti 2002, då började de arbeta på en kravspecifikation. Denna var 
klar och godkänd i januari 2003. I augusti 2003 släpptes en testversion, denna skulle efter test 
och rättningar av fel börja användas på prov i början av 2004. Det visades dock att nätverket 
inte klarade av att hantera det nya systemet och detta behövde byggas ut. Det var inte fören 
skiftet 2005/2006 som det kunde börja testas på allvar. 
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5.1.2 Scrum kommer in i bilden 
I slutet av 2005 hålls en presentation av den framtagna lösningen på Island, efter att företag 2 
vill försöka släppa den internationellt. Två personer från utvecklingsteamet sattes på den 
uppgiften och de började arbeta med Scrum. De valde Scrum då det ansågs underlätta då 
gruppen arbetade parallellt med flera aktiviteter samtidigt. 
Till en början var de två personer, under den perioden var det lätt att samarbeta men då de 
blev fyra personer provade de att arbeta i två team. De insåg att arbetet inte gick att gör när de 
var uppdelade i två team, då de behövde vara närmre varandra, därför fortsatte de arbetet som 
ett team istället.  

Anledningen till att de valde Scrum var att andra utvecklingsteam hos företag 2 redan 
arbetade enligt Scrummoddellen. Därför var Scrum något som redan var välkänt inom 
företaget och något som personalen diskuterade. Teamet som arbetade med 
internationaliseringen av lösningen hade därför flera kollegor som kunde hjälpa till om 
problem skulle uppstå. De beslutade därför att Scrum skulle implementeras i den takt och på 
den nivån som teamet själva önskade. 

Lervåg beskriver att teamet fick en timmes lång presentation om Scrum av en kollega på 
företaget som redan arbetade enligt metoden. En av de fyra i teamet hade utöver 
presentationen också läst ”Agile Project Management with Scrum”, en artikel som beskriver 
Scrum som metod. 
Innan de genomförde förändringarna gjorde de upp en lista med utvecklingsuppgifter som 
sedan fördes in i deras produktbacklogg. 

5.1.3 Scrum 
Teamet valde att anpassa Scrums arbetssätt så att de passade deras ändamål. De valde att 
införa en typ av sprint som varade i två veckor men vad Lervåg kunde se levererades inte en 
ny produkt efter varje sprint utan teamet släppte minst en produkt var sjätte månad. 

De började varje sprint med ett möte där de planerar vad som ska vara klart innan sprinten är 
slut. Denna lista kan jämföras med Scrums produktbacklogg. De valde också att anamma 
dagliga Scrummöten, varje dag klockan 10 hade de ett kort möte där gruppen stod upp, för att 
fokus skulle läggas på det väsentliga. 
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5.1.3.1 Backlogg 
Teamet hade två olika backloggs, en produktbacklogg och en sprintbacklogg. 
Produktbackloggen var en lista som innehöll allt de behövde göra för att färdigställa 
produkten. När Lervåg genomförde studien hade listan genomsnittligen 150 olika punkter. 
Sprintbackloggen innehöll allt som skulle göras med produkten under den aktuella sprinten. 
Varje sprintbacklogg var en del av produktbackloggen, men den ändrades ofta allt eftersom, 
då de under sprinten hittade nya uppgifter som skulle läggas till. 

Då kunden upptäckte fel eller saknade funktioner, skickade de ett mail till utvecklarna för att 
få detta tillagt i produktbackloggen. 

Lervåg fick lära sig att utvecklingsteamet hade anpassat backloggen till det sätt som de ansåg 
passade situationen bäst. Istället för att som i Scrum, sträva efter att "tömma" backloggen, 
alltså att bocka av punkt efter punkt till dess att det inte finns fler punkter att bocka av och då 
anse att produkten är klar, ansåg gruppen att det alltid finns saker att förbättra i ett 
mjukvaruprojekt och därför tar inte punkterna slut. Teamet förklarade att en tom backlogg är 
lika med ett dött projekt. 
Lervåg beskriver det som att i början av ett projekt består punkterna av olika funktioner som 
ska läggas till, medan när produkten är "klar" handlar punkterna om underhåll och att rätta fel. 

5.1.3.2 Planering 
I slutet av varje sprint hölls ett möte där de satte ett mål för nästa sprint och gjorde en grov 
planering. De planerade också vilka punkter som skulle tas med i sprinten, punkterna med 
högst prioritet delades upp mellan medlemmarna i teamet för att sedan presenteras i 
sprintplaneringsmötet. 

Under sprintplaneringsmötet presenterade medlemmarna de olika uppgifter de hade blivit 
tilldelade. De presenterade vad de olika uppgifterna betydde samt vad som behövdes föra att 
färdigställa dem. De uppgifter som inte var helt självklara diskuterades till gruppen visste vad 
som skulle göras. 
Under mötet beslutades också om vem som skulle uppdatera systemet som de använde för att 
hålla reda på uppgifterna. 

5.1.3.3 Sprint 
Under sprinten arbetade de på uppgifterna i backloggen, då en uppgift ansågs som färdig 
flyttades den till en lista för test. När testet som gjorts av en annan person än den som utförde 
uppgiften godkänts flyttas uppgiften till en ny lista för godkända uppgifter. 

5.1.3.4 Dagliga möten 
De dagliga mötena hölls på stående fot runt ett bord i kafeterian. Lervåg (2006) berättar att 
under hans första besök hölls mötet klockan nio och under hans andra besök hölls det klockan 
tio. Mötet startade när alla fanns på plats. En efter en gick medlemmarna i teamet igenom vad 
de gjort dagen innan och vad de planerat att göra idag. 
Lervåg (2006) berättar också att det ofta var mycket oväsen i kafeterian och att han därför 
undrat varför mötena hölls där. Svaret han fick var att kaffet var bättre där än kaffet närmre 
kontoren. 

Under tiden som Lervågs studie pågick hände det ett par gånger att någon i teamet berättade 
om ett problem som gjorde att personen inte kunde slutföra sin uppgift. När detta hänt hölls 
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ett nytt möte där gruppen gick igenom orsaken till problemet och vilka åtgärder som skulle 
kunna vidtas. Vilket gjorde att alla som närvarade vid mötet lärde sig något. 

5.1.4 Analys av fallstudien 
Teamet ville aldrig införa alla bitar av Scrum, av den anledningen kunde Lervåg (2006) se en 
del skillnader mellan den metod som företag 2 implementerade och det Scrum som står 
beskrivet i böckerna. 

Lervåg (2006) berättar att han inte har läst hur Scrum ska implementeras i mitten av pågående 
projekt, utan bara kan anta att teamet inte använde sig av det han beskriver som "det rätta 
sättet" när de gjorde den första delen av produktbackloggen. Alternativet som Lervåg (2006) 
ser det skulle varit att ha satt sig ner med kund och gjort en backlogg helt från grunden, vilket 
skulle ha tagit åtta timmar till. 
Detta verkade vara den enklaste vägen då alternativet hade varit att sätta sig ner med kunden 
och övertygat dem om att Scrum inte bara är ett slöseri med tid. 

Produktbackloggen hade teamet anpassat till sitt ändamål. Enligt Scrum ska teamet utföra alla 
uppgifter i backloggen och sträva efter att tömma den. I teamets fall fick inte backloggen bli 
tom. Det skull betyda att projektet lagts ner. 

I Scrum är backloggen en lista med önskemål från kunden, den ska vara skriven med ett språk 
som gör det lätt för kunden att förstå innebörden av punkterna. 
Teamets backlogg bestod av små och tekniskt invecklade punkter, den var endast avsedd för 
att utvecklarna skulle förstå uppgiften, inte kunden. 
Detta påverkar sprintåterblicken då kunden ska kunna se om teamet levererade de punkter i 
backloggen som de kommit överens om. Enligt Lervåg (2006) hade de inga sprintåterblickar 
under tiden han utförde studien, men att det var något som eventuellt skulle implementeras 
senare. 

Kunden var aldrig närvarande vid sprintplaneringen, orsaken var att de hade för mycket att 
göra och de kunde inte lägga så mycket tid som de ville göra. Enligt Lervåg (2006) fanns 
möjligheten för ett möte om teamet verkligen behövde det. 
Dock fanns alltid kunden där i fall teamet hade frågor. 

När teamet först började jobba med Scrum gjorde de sin lista med uppgifter till en 
produktbacklogg istället för att sätta sig med kunden och göra en helt ny. Då de upplevde 
positiva effekter av detta fanns det ingen anledning för dem att anta att de gjorde något fel. 
Lervåg (2006) anser att resultatet av detta skiljer sig mycket. Backloggen är först och främst 
något som tillhör kunden och inte teamet. En backlogg ska vara skriven så att kunden lätt kan 
förstå vad som står i backloggen för att underlätta för dem att göra ändringar. Teamets 
backlogg var teknisk och lång, vilket gjorde det svårt för kunden att förstå den och göra 
önskade ändringar. 

Lervåg (2006) beskriver också hur källor säger att en sprint ska vara fyra veckor varken 
kortare eller längre. Detta strider mot Lervågs (2006) studier, då teamet hade två veckors 
sprinter och var nöjda med detta. De hade provat tre veckor men det visade sig vara 
ineffektivt. De tappade fokus och ansåg att de inte utförde mer än under en två veckors sprint. 
Detta ansåg Lervåg (2006) bero på att eftersom uppgifterna i backloggen är små speglar detta 
av sig på sprinten och med tanke på att teamet inte arbetar med fler än 5-10 uppgifter blir 
sprinten av naturliga skäl inte längre. 
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I Scrums sprintplaneringsmöten är tanken att uppgifterna från produktbackloggen bryts ner i 
mindre delar för att kunna användas i sprint backloggen. Då uppgifterna i utvecklingsteamets 
produktbacklogg redan var i små delar, ansåg de att det bara var att föra över punkterna till 
sprintbackloggen. Bristen på utbildning inom Scrum och det faktum att de saknade en riktig 
Scrummaster gjorde att de inte såg några problem med att arbeta på det här sättet. De var 
nöjda med att få en lista med de punkter som kunden prioriterade för att sedan sätta sig att 
jobba med den. 
Lervåg (2006) ser flera saker i arbetet som han tycker borde förbättras. Först och främst fick 
ingen i gruppen någon riktig utbildning inom Scrum. Detta är något som borde ge dem större 
insikt i arbetssättet och få gruppen att utveckla metoderna allt eftersom. 
En produktbacklogg som är skriven med hjälp av kund med ett lättare språk anser Lervåg 
(2006) borde vara en bättre lösning, då både teamet och kunden borde få en klarare bild av 
vilka mål som ska uppnås och dessutom för att göra det lättare för kund att prioritera de olika 
uppgifterna. 
Detta är dock något som inte borde ändras under detta projekt då det funkar för både kund och 
team. Men det är något som borde förändras inför kommande projekt anser Lervåg (2006). 
I slutet av varje sprint hade teamet möte som kombinerade sprintgranskningsmötet och 
sprintåterblicksmötet. I Scrum hålls dessa möten separat, då kund endast behöver närvara på 
under sprintgranskningen. Därför bör teamet se till att de möten som kunden faktiskt närvarar 
på blir värdefulla för dem. 
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5.2 Score 

Score är en variant av Scrum, det vi har tittat närmare på är en studie om hur ett forskarlag vid 
"University of Maryland" som började använda sig av Score för att få bättre struktur och 
kommunikation med sina forskare. Det gick ut på att de hade två erfarna lärare som fungerade 
mentorer för de yngre och därigenom även fick rollerna som "Scrum master" dessa roller var 
inte uttalade men det utgick tydligt av arbetssättet vika roller detta två hade. 

Den absolut största skillnaden mellan Score och Scrum är att de traditionella sprinterna inte 
används, därav utesluts många av de delar som förknippas med Scrum, t.ex. Produktbacklogg, 
Sprintplanering, Dagliga Scrum, Sprintgranskning, mm. Score bygger lite mer på individuell 
prestation med kollektivt stöd. Scoredeltagarna är själva ansvariga för att boka in möten "on-
demand meetings" med sin handledare "Scrum master" för att "bolla idéer" och få hjälp att 
komma framåt i sina projekt. 

Den absolut största likheten mellan arbetssätten är "daglig Scrum" som de använder sig av 
men inte i lika stor utsträckning som "daglig Scrum". De hade så kallade "status meetings" tre 
dagar i veckan, måndag-onsdag-fredag. Dessa möten var till för att kort informera gruppen 
om hur det går, vad har gjorts sedan sist, vad som ska göras till nästa gång samt lyfta 
eventuella problem. Dessa problem är i huvudsak till för att lösas på de möten som du själv 
bokar in med din handledare men vid tillfällen då andra studenter har upplevt liknande 
problem som snabbt kan åtgärdas görs detta direkt. Det är en av de största positiva bitarna 
med score för ett forskar lag. "Delad kunskap är dubbel kunskap" de blir ett forskarlag istället 
för en grupp forskare. 

Daglig Scrum- status meeting. På dessa möten ska ingen utveckling huvudsakligen ske. Dessa 
möten är till för en kort uppdatering om hur alla ligger till i sitt nuvarande projekt, en kort 
status uppdatering. 

On-demand möten vid behov. Efter status mötet och eventuella problem har lyfts fram kan de 
som behöver boka in ett möte med sin handledare. Dessa möten blir då väldigt koncentrerade 
kring problemet och då kan de på ett bättre sätt använda sig av hela den avsatta tiden. 

Gruppaktiviteter skapar lagkänsla. Genom att alla deltar i den dagliga Scrumen och blir 
informerade om vad de andra deltagarna har för framgångar eller eventuella motgångar 
skapas en känsla av samhörighet. Något som är viktigt är även att det hålls aktiviteter och 
tillfällen för gruppmedlemmarna att lära känna varandra. t.ex. gemensamma vardags luncher 
samt kickoff. För att de dagliga Scrum mötena ska fungera gäller det att hålla sig inom 
tidsramarna. Ett knep som de med stor framgång använde sig av vid "University of Maryland" 
för att för det mesta hålla sig inom de tilltänkta tidsramarna var att deltagarna vid de dagliga 
Scrum mötena skulle stå upp. Detta skapar ett större focus och deltagarna blir inte bekväma 
och börjar prata och tänka på annat. 
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5.2.1 Problem med Score 
Något som de har märkt vid användande av Scrum på “University of Maryland" är att 
Gruppstorleken har stor betydelse. De har insett att om de har en för stor grupp så tenderar 
intresset hos deltagarna att minska för varandra. De tilltänkta tidsramarna är också svåra att nå 
upp till, då t.ex. fjorton personer som de vid ett tillfälle var i en och samma grupp omöjligt 
kan klara att starta mötet, snabbt presentera framsteg motgångar och eventuella 
frågeställningar och avsluta mötet på tio minuter. Detta skulle i så fall innebära att var och en 
av deltagarna bara skulle få ca fyrtio sekunder på sig att presentera sitt arbete. De kom fram 
till att det var ohållbart och att grupperna måste minskas till ca max 10personer.  Det blev 
även ohållbart för handledarna att ha så stora grupper då behovet av "on-demand meetings" 
steg. Används Score blir "on-demand meetings" mer effektiva och målinriktade, men till slut 
så kommer en eller flera studenter att stöta på riktiga problem som tar lång tid eller möjligen 
flera tillfällen att lösa. Då kommer inte en handledare eller "Scrum master" eller 
"produktägare" beroende på hur de ser på saken att ha tid att ta hand om alla deltagare. 

5.2.2 Sammanställning av fallstudierna 
Företaget i Norge som valde att börja med Scrum hade som utbildning, en kort presentation 
som hölls av en kollega. De valde att jobba med sprinter som varade två veckor, för att de 
upplevde högre produktivitet. De hade ingen klar produkt att leverera efter varje sprint utan 
valde att släppa en produkt var sjätte månad. 
Varje dag klockan 10 höll de ett dagligt Scrummöte, detta startade dock inte innan alla var 
närvarande. Mötet hölls i den ofta högljudda kafeterian av anledningen att kaffet var godare 
där. 

Till skillnad från vanlig Scrum där teamet strävar efter att tömma backloggen, ansåg de att om 
backloggen är tom är projektet dött. När en produkt ansågs vara klar bestod uppgifterna i 
backloggen av underhåll och rättning av fel. 
Då kunden inte hade möjlighet att närvara speciellt ofta skedde den mesta kontakten via mail. 
Implementationen av Scrum gjordes i mitten av ett projekt och eftersom företaget redan var 
överens med kund om vad som skulle göras ansåg teamet att kunden inte behövde vara med 
under planeringen av backloggen. 

Score är ett Scrum liknande arbetssätt från University of Maryland. De arbetade utan sprinter 
och därav försvann flera andra funktioner från Scrum så som backlogs. 
De hade ett status möte tre gånger i veckan för att alla skulle berätta vad de höll på med och 
om de stött på något hinder. Utöver status mötet kunde de enskilda individerna boka in ett on-
demand möte med handledarna då de stött på problem, istället för att ta det på status mötet 
och stjäla tid från alla andra. 
För att få Score att fungera var det viktigt att hålla gruppen liten. Överstiger den tio personer 
är det svårt att ge alla tillräckligt med tid för att ge dem den hjälp de behöver. 
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6 Resultat 

Enligt den agila konsult vi pratat med är Scrum inte ett gyllene verktyg som passar alla och 
gör allt bättre. Det kräver ett gediget förarbete med utbildning samt uppstartsfas som 
vanligtvis kan ta lång tid att ta sig igenom. Konsulten tar också upp hur viktigt det är att 
kartlägga flödet innan Scrum implementeras. Detta för att få en klar bild av vilka processer 
som finns och hur de kommer att påverkas av arbetet med Scrum. Finns det inte en klar bild 
av hur flödet ser ut, kommer implementationen skapa problem. 

Både i intervjun med Ericsson och i fallstudien med det norska företaget har de tagit lätt på 
utbildning av personal. De har valt att lägga väldigt lite fokus på utbildning och inte tagit in 
extern hjälp vid implementation, eller alldeles för lite. Dessa företag har lyckats sämre med 
implementationen och det har tagit tid innan de fått ordning på det nya arbetssättet. Av den 
anledningen ser vi att organisationen bör genomföra en ordentlig utbildning och se till att alla 
förstår vad det innebär att arbeta enligt Scrum. 

Som det går att läsa under kapitel 4.7.5 kräver Scrum ett nära samarbete med kund för att 
fungera optimalt. Är kunden villig att vara närvarande på möten får de också möjligheten att 
påverka förändringar i projektet. Det är därför viktigt att de tillfällen då kund är närvarande 
blir värdefulla för dem så att de inte är med i onödan. 

Delar av Scrum passar väldigt bra i en projektorganisation för att bilda sig en bättre överblick 
i hur de enskilda projekten fortgår. Scrum kan med stor fördel användas till att planera 
resurserna i en projektorganisation. Precis som i kapitel 5.2 och arbetet med Score visar är 
Scrum ett levande verktyg och den största fördelen med att använda Scrum till 
resursplanering är kontinuiteten av möten. Scrum gör det simpelt att under projektens gång 
planera resurserna. Vi ser även att en organisation kan bli mer anpassningsbar till förändring 
med hjälp av Scrum. Men detta kräver ett nära samarbete med kund och att kunden är delaktig 
i planeringsarbetet. 
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7 Analys 

I detta kapitel analyserar vi de intervjuer som legat till grund för införandet av Scrum i en 
organisation. Intervjuerna finns som bilagor längst bak i dokumentet. Vi analyserar också den 
litteraturstudie som gjorts under abetet. 

7.1 Litteraturstudie 

Då det finns ganska lite information om Scrum i facklig litteratur har det varit svårt att hitta 
bra fakta. De få böcker vi hittat på bibliotek handlar mest om Scrum i mjukvaruutvecklingen, 
vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det är för den industrin som Scrum är 
utvecklat. Men böckerna har gett en bra bild av hur Scrum fungerar och är uppbyggt. 
På internet har det varit mycket lättare att hitta fakta om Scrum, dock är mycket at det skrivet 
av personer som arbetar på företag som har implementerat Scrum eller av personer som 
jobbar på företag som lär ut Scrum, det gör att informationen lätt blir vinklad till deras tycke. 
Detta har varit mer eller mindre endast positivt. För att hitta negativa saker med Scrum har vi 
behövt läsa på forum, då detta inte är bra och pålitliga källor är det något vi har tagit med oss 
vidare och pratat om under intervjuerna. 

De Scrummanifest som hittats har varit till oerhört stor nytta för arbetet, det har gjort det lätt 
att se hur Scrum kan fungera och vad tanken med alla Scrums verktyg är. Det är Scrums 
grundare som skrivit manifestet, av den anledningen kan man tro att det bara kastar lovord 
över Scrum, men det står tydligt att det bara är en guide till hur ett företag kan göra när de 
börjar. De som arbetar med Scrum pratar också om manifestet, det fungerar lite som en 
guidebok till en början innan alla vet vad som ska göras. 

7.2 Chalmers (Bilaga 1) 

På Chalmers började de för ett antal år sedan jobba med Scrum, vi har varit på platts och 
intervjuat en anställd hos Chalmers som jobbar på heltid med att vara Scrummaster. Under 
intervjun med intervjupersonen kom vi fram till ett flertal saker som vi tror kan vara av nytta 
för vårt exempelföretag. 

Det första som intervjupersonen poängterade som det viktigaste vid uppstart är att se till så att 
alla inblandade har god kunskap om Scrum. På Chalmers tog de in en konsult med djup 
kunskap inom Scrum och agil utveckling. Konsulten utbildade personalen inom Scrum, gick 
igenom de olika delarna som daily Scrum, Sprintar osv samt vad de var bra för och helt enkelt 
hur det går att arbeta med dem. Därefter slutade samarbetet med konsulten och här medger 
intervjupersonen att där gjorde de sitt första misstag. Han menar att de borde haft kvar 
konsulten genom i alla fall den första sprinten som en yttre coach utan intresse av själva 
produkten. Han skulle endast fungera som coach och se till att de enskilda delarna av Scrum 
utfördes ordentligt. Den största nackdelen med att de inte gjorde på detta sätt var att focus inte 
låg på vad de gjorde utan hur de gjorde. Den stora frågan under uppstarten av Scrum blev inte 
relaterad till uppgiften utan "Är det Scrum?". 

Ett annat misstag gruppen gjorde under uppstarten eftersom att de inte hade några direkt 
uttalade roller, var att de i gruppen roterade på ansvaret. Produktägaren och Scrummästaren 
varierade från sprint till sprint som resulterade i varierande intresse för Scrum och därmed 
blev även resultatet i de olika sprintarna väldigt olika. Intervjupersonen säger att detta har de 
slutat med och om han hade gjort om samma projekt hade han utsätt en person från början att 
bli Produktägare och Scrummästare. 
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Intervjupersonen poängterar tre saker som snabbt går att märka av i positiv bemärkelse, dels 
att alla i gruppen får en mycket klarare bild av helheten och slutmålet. Det blir inte att alla 
sitter på sitt kontor i 6 månader och hoppas att det går bra för de andra. Även att när de börjar 
jobba med Scrum får man en helt annan typ av "lagkänsla" och blir snabbt ett team med olika 
uppgifter för att nå samma mål. Det sista som märks av snabbt är informationsflödet åt alla 
håll, det blir naturligt för alla parter att ta del av de andras framsteg och motgångar och både 
som chef och anställd blir det ett mer avslappnat rapporteringssystem. 

Vi frågar även intervjupersonen om vad de har gjort för att specialanpassa Scrum efter deras 
verksamhet och ändamål. Han berättar då att Chalmers inte har gjort några förändringar men 
att om de skulle ha gjort det så skulle det nog vara att dra ned på Daily Scrum då detta är den 
vanligaste biten folk inte tycker om och anser vara lite onödig. Han menar även att han tror att 
detta inte är något speciellt för Chalmers då det lätt kan uppfattas som att experter behandlas 
som dagisbarn och måste sitta och berätta vad de gjorde igår och ska göra idag. Detta kan 
uppfattas som onödigt och tidskrävande då de ofta vet vad som ska göra över en längre 
period. Han nämner även att en förändring de gjort sedan Scrums början hos Chalmers är att 
de har flera parallella Scrum team och pointerar då vikten av att ha en Scrummästare till 
vardera grupp. 

Vi frågar slutligen vad han tycker är negativt med Scrum och han berättar att det kan bli lite 
ojämn fördelning av arbetsuppgifter och att detta inte syns även om någon drar ett mycket 
större lass en någon annan. "Lite som ett skolarbete där någon bara glider med". Det blir även 
svårt som chef att sätta någon individuell lön då det som sagt bara syns vad gruppen utfört 
och inte på individnivå. 

7.3 Ericsson (Bilaga 2) 

Det tog flera månader för Ericsson att komma igång med den första sprinten från det att 
beslutet att börja med Scrum tagits. Det berodde enligt intervju personen på att det fördes 
mycket diskussioner kring hur utformningen skulle ske. Det tog också tid att hitta rätt 
personer för de roller som skulle tillsättas. Utöver detta behövde de också få alla i personalen 
att förstå vad förändringarna skulle innebära och hur det nya arbetet skulle utföras. 
De tog in en person som höll en kurs i Scrum och hade dessutom turen att en person som 
tidigare jobbat med Scrum började på avdelningen. 

Om de tagit in en Scrum konsult som kunde lära ut arbetet i praktiken istället för att tro att det 
räcker med en kurs och att en i personalen arbetat med det tidigare, hade underlättat för dem 
och möjligheten för att komma igång med arbetet snabbare hade varit stor. 

Det har visat sig vara en stor investering att få de automatiska testerna som görs under 
nätterna att fungera, vilket för Ericsson är en av de viktigaste delarna, dessa har de fortfarande 
stora problem med, trots att det gått nio månader sedan de började med Scrum. 

När vi frågade intervjupersonen om de har anpassat Scrum till hur det fungerar hos dem, fick 
vi svaret att det har de gjort, för att det skulle vara en alldeles för stor investering att börja på 
rätt sätt. 

Investerar organisationen inte i Scrum från första början med utbildningar och konsulter som 
hjälper till på plats kan det resultera i onödigt arbete längre fram i projekten, då de misstag 
som gjordes i början behöver rättas till. Tidigare i rapporten står det om en fallstudie på ett 
företag i Norge där de gjorde misstaget att inte satsa ordentligt på Scrum till en början. Där 
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precis som på Ericsson var de ovetandes om många av de misstag som gjorts, vilket hade 
kunnat undvikas om satsningen skett fullt ut. 

Enligt intervjupersonen tar Scrum väldigt mycket tid. Deras planeringsmöten tar ca en till en 
och en halv dag. Deras dagliga standup möten tar ca 30 minuter. Och han anser också att de 
inte får en klar bild av vart i projektet gruppen är om personen sitter lite utanför. 
I Scrum manifestet och andra Scrumguider står det tydligt att sprintplaneringen inte får ta mer 
än åtta timmar för en sprint som varar i fyra veckor och då också mindre tid för kortare 
sprinter. Samt att den dagliga sprinten inte bör ta mer än ca 15 minuter. 
Ericsson lägger alltså väldigt mycket mer tid på dessa möten än vad som borde göras. Detta 
kan ha ett samband med att det inte har en tillräcklig utbildning i Scrum. Då vi inte var med 
på något möte kan vi inte bekräfta eller förneka, men vi anser att det är troligt att de 
fördjupade sig onödigt mycket under till exempel den dagliga standupen. En annan anledning 
till att det tog så mycket tid kan mycket väl ha varit att de inte var tillräckligt förberedda innan 
planeringsmötena eller de dagliga träffarna. 

Hos Ericsson ser de positivt på retrospektiven, att gå igenom det som var positivt och negativt 
i den sprint som avslutats. Det görs för att veta vad som kan tas med och vad som inte ska 
göras igen. Detta medför att det som inte är värdeskapande elimineras. 
Enligt intervjupersonen får alla som är delaktiga tack vare planeringsmötena en bättre 
helhetsbild av projektet. Samt att kompetens kan sprida sig när de jobbar så pass tätt som 
gruppen gör, vilket kan leda till att företaget kanske inte är lika beroende av en speciell 
individ. Det underlättar i fall att någon blir sjuk eller av annan anledning är borta en period. 

De gånger som Ericsson missat att leverera under en sprint beror det på brist i planeringen, de 
har helt enkelt underskattat uppgiften och tror att den är lättare att genomföra än vad den 
faktiskt är. Detta är något som får anpassas efter situationen för att lösa det med en kund som 
antagligen inte är helt nöjd med att det blir förseningar. 

7.4 Squeed (Bilaga 3) 

Scrum är ett ramverk som består av åtta Leanprinciper som är ihopsatta för just 
mjukvaruutveckling. När en organisation tittar på att implementera Scrum utanför 
mjukvaruutveckling bör de gå till källan för att se och planera därefter, med hjälp av tavlor 
och andra synliggörande verktyg. 
Konsulten på Squeed tycker det är viktigt att fråga sig vilken aspekt med Scrum som ska lösa 
problemet. 

Något som intervjupersonen trycker på är vikten av att identifiera flödet samt att jobba 
strukturerat med omplanering av backloggen. Det är vanligt att fokus läggas på att hitta rätt 
personer till olika roller istället för att fokusera på som ska göras. 

Det är också viktigt att kunden är med och får känna sig delaktig i processen. Problemet är 
enligt intervjupersonen att kunden inte vet vad kunden vill ha, utan kunden vet bara att de har 
ett problem som de behöver lösa. Därför är det viktigt att det görs ordentliga behovsanalyser, 
dessa måste också göras kontinuerligt utmed hela projektet för att ha koll på de förändringar 
som sker under tid. 
De samtal och möten som sker ihop med kund måste vara av hög kvalitet. Det är också av stor 
vikt att rätt personer är med under samtalen, när det gäller stora och dyra projekt är det ofta 
chefer som är inblandade i samtalen. Cheferna har ofta dålig koll på hur slöseriet som faktiskt 
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finns och vad dessa kostar, de ser ofta bara helheten och inte hur det faktiskt ser ut och går till 
nere på golvet, eftersom organisationer oftast inte har kommit så pass långt i sitt arbete med 
att involvera golvpersonalen i utvecklingen av det agila arbetet. Därför är det bra att göra flera 
små behovsanalyser istället för en stor. 

Några bitar som intervjupersonen poängterar är viktigt att tänka på när ett arbete med Scrum 
inleds är att det måste vara högt i tak. Med detta menar han att företaget måste diskutera det 
mesta ute i det öppna. Ska en programmerare delas mellan två projekt för att han bara behövs 
50 % på det ena och 50 % på det andra så är det viktigt att ha en tydlig plan på när och var 
han ska användas. Vill båda ha honom en fredag är han ju istället för belagd 50 % belagd med 
200 % den dagen och kanske 0 % nästa osv. Detta kräver noggrann planering och som sagt 
högt i tak, att allt vågas diskuteras. Han nämner även att det är viktigt att Scrum 
implementeras uppifrån och ned. Det får inte bli ett verktyg som ledningen har hört talas om 
och skickar ned på golvet för att de anställda ska kunna ta fler arbetsuppgifter. Scrum bygger 
på löpande kommunikation och att alla är delaktiga. 

Han nämner även att Scrum bygger på nära kontakt med kund, exempelföretaget ville ha så 
lite interaktioner med kund som möjligt men detta menar intervjupersonen är fel. Han tycker 
istället att de bör ha fler interaktioner med kunderna. Kunderna bör sitta med i Scrumteamet 
för att kunna påverka under resans gång. Exempelföretagets anledning till att ha kunden med 
så lite som möjligt var för att det blir dyrt när det ska ändras mitt i projektet. Detta stämmer 
säkert men han tror det beror på för stora förändringar när något väl förändras. Sitter kunden 
med i Scrum teamet så kan förnedringen ske redan innan "misstaget" som behöver ändras 
skett. Skulle kunderna inte samtycka om att delta under Scrum mötena då hamnar vi i ett 
annat läge och tvingas ställa ett ultimatum till kunderna där de får bestämma sig. Delta i 
Scrum och ha möjlighet att påverka/förändra under resans gång eller delta ej och ha ingen 
möjlighet att påverka. 

När en projektorganisation förbereder införandet av Scrum är det viktigt att titta på flödet, hur 
ser det ut i den delen av företaget som Scrum ska implementeras. Först när de vet hur flödet i 
avdelningen ser ut och det finns en klar bild av vilket arbete som ska göras, då kan de börja 
titta på vilka kompetenser som behövs inom de olika teamen. 

Enligt intervjupersonen är det viktigaste att teamet vet hur backloggen ska utformas. Det 
centrala i Scrum är backloggen och därför är det extra viktigt att den fungerar korrekt. 

När det kommer till själva införandet av Scrum anser intervjupersonen att det är viktigt att 
någon utifrån kommer in. Det behövs stöd under införandefasen. Även om ett företag klarar 
av att ta reda på hur det ska ske, är det inte alltid så lätt. Få organisationer klarar av att både ta 
reda på vad som krävs och också genomföra förändringsarbetet. Detta kräver ofta erfarenhet 
för att det ska gå så smidigt som möjligt. 

Intervjupersonen nämnde också vikten av att ha en chef som inte kroknar när de ser att det 
nuvarande lednings sätt inte fungerar. Av erfarenhet så sade han att det kommer att smälla 
någon gång, det gör det alltid. 
Därför är det viktigt att en chef är villig att förändra sig själv först. Förändring bör ske 
uppifrån och ner, ser personerna under chefen att han klarar att förändra sig, då inser de att de 
också klarar av att förändra sig. 
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Då vi haft svårt att hitta nackdelar med Scrum passade vi på att fråga intervjupersonen om 
detta. Då Scrum jobbar med Sprintar, kan detta innebära en hackighet för de organisationer 
som jobbar med löpande produktion. 
Det finns en ganska tydlig linje i Scrum med hur arbetet ska göras, detta kan innebära att folk 
inte vågar släppa boken utan följer den till punkt och pricka. 
Enligt intervjupersonen kan Scrum och andra agila metoder ses som påsar med etiketter på, 
innehållande tekniker. Hur en organisation sedan applicerar dessa i sin egen verklighet och 
hur metoderna utvecklas är en annan sak. Många tror att det bara är att införa metoder och 
tekniker och sedan är det bra, viket är en nackdel i sig. 
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8 Diskussion 

Tillsammans med Swisslog bestämdes att vi skulle utreda förutsättningarna för att 
implementera Scrum i en projektorganisation, se kapitel 1. När detta var klart bestämdes det 
att vi skulle börja med att intervjua ledningsgruppen på Swisslog. Vi kom fram till att andra 
företag eller organisationer som har gjort en liknande resa behövde studeras. Vi bestämde oss 
för att utföra någon form av Benchmarking där vi ville se till ett flertal organisationer som 
inte använder Scrum i det traditionella hänseendet. Vi tog kontakt med Ericsson, Chalmers 
tekniska högskola samt en agil organisationskonsult på Squeed. För att få ut informationen vi 
behövde genomförde vi en intervju med samtliga.  

I början under intervjuerna hos vårt exempelföretag blev frågorna väldigt grundliga om hur 
deras processer ser ut, hur arbetet ser ut idag, vad det hade för förkunskaper kring Scrum eller 
om de hade någon tidigare erfarenhet av att jobba med Scrum. Eftersom det traditionella 
användandet av Scrum inte är inriktat mot projektorganisationer, se kapitel 1. Vi ställde även 
frågor som hur de skulle ställa sig till förändring och i de fall där de hade någon form av 
förkunskap kring Scrum hur de tror det skulle fungera att jobba så i deras organisation. 

Under besöken på Ericsson, Chalmers och Squeed, se bilaga 1-3, hade vi en annan inställning 
till våra frågor. Vid detta laget hade vi även själva bildat oss en klar bild i hur Swisslog jobbar 
idag och hur vi tror Scrum kan förändra detta till det bättre. Vi hade även vid detta tillfälle 
hunnit skapa oss en egen uppfattning kring vad det innebär att jobba med Scrum, till den 
graden att vi kunde vinkla frågorna så att vi kunde få viss information bekräftad samt få ut 
mer nytta av intervjun. När vi besökte Squeed och skulle intervjua konsulten blev det lite 
annorlunda. Intervjun med Squeed utfördes i slutet på arbetet när vi själva ansåg att vi hade 
god kunskap om Scrum. Detta resulterade i att intervjun blev mer som ett bollplank där vi 
berättade om våra idéer och han kom med kommentarer och tips. Vi ställde även lite vanliga 
frågor men det mesta mynnade ut i diskussioner. 

Såhär i efterhand tycker vi att Intervjun/ diskussionerna med konsulten på Squeed var det som 
var mest givande för vårt arbete. Detta kan självklart ha flera förklaringar som att han var den 
som enligt vår uppfattning verkligen brann för ämnet. Det kan även ha varit och enligt oss den 
mest troliga anledningen ha varit så att vi själva vid detta tillfälle hade en god förståelse för 
Scrum så att vi kunde föra en mer saklig diskussion. 

Vi har även tagit del av andra projekt där Scrum implementerats. Ett exempel var på 
University of Maryland i USA där de ville börja jobba med Scrum för att koordinera de olika 
Forskarna på universitetet. Anledningen till att de valde att använda sig av Scrum för att 
koordinera forskarlaget var för att spara tid. Tidigare hade handledarna ingen riktig struktur 
på hur, när och hur mycket tid de la på olika forskare. De hade inplanerade möten med 
bestämda tidsintervall samt möten vid behov. Detta resulterade i att vissa studenter fick mer 
tid en andra. Målet med att använda sig av Scrum var även att skapa någon form av 
gemensamt intresse för de övriga forskarnas problem och idéer för att underlätta ett kollektivt 
hjälpande. Detta resulterade i att de använde sig av Scrum för att planera. Detta hade kunnat 
kallas för Scrum-But då de använder sig av stora delar av Scrums ramverk men går ifrån vissa 
som t.ex. att de inte jobbar mot någon form av backlogg. De har även de så kallade daily 
Scrum eller morgonmöten endast 3gånger i veckan. Det arbetssättet som de då jobbar efter 
kallas Score. 

Resultatet av att de på universitetet började använda sig av Scrum blev att de sparade massa 
tid. Tidigare så hade handledarna dålig koll på exakt var forskarna låg i sina projekt, på grund 
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av att de sågs så sällan så de var tvungna att lägga en stund på att återkoppla. Detta 
resulterade i långa möten. De la även massa onödig tid på att hjälpa till med samma problem 
hos olika forskare. När de började använda sig av Score blev de uppdaterade 3 gånger i 
veckan om hur studenterna låg till om de hade några problem och vad de skulle göra här näst, 
så startsträckan vid inbokade möten blev inte lika lång. Score ledde även till att det blev ett 
mer kollektivt intresse för respektive forskares problem och idéer som resulterade i att 
forskarna kunde hjälpa varandra när problem de själva stött på uppstod för en forskarkollega. 
Väntetiderna vid problem blev inte lika lång och forskarna kunde jobba på i en mer jämn takt 
en tidigare. 

I fallstudien från Norge som vi tagit del av står det att läsa hur de gjorde när de började arbeta 
med Scrum. För att lära sig om Scrum fick teammedlemmarna på mjukvaruföretaget i Norge 
en kort presentation av en person i företaget som redan jobbade enligt Scrummetoden. 
Implementationen skedde sedan till den grad och i den takt som teammedlemmarna sedan 
önskade. Gruppen valde att jobba med två veckors sprinter, de hade testat tre veckors sprinter 
men detta gjorde att produktiviteten sänktes och det utfördes inte mer mängd arbete än det 
gjordes under två veckor. Detta tror vi kan bero på att backloggen var densamma men de 
valde att göra samma arbete under en längre period. 
Teamet implementerade Scrum i mitten av sitt projekt, de hade redan en lista med uppgifter 
med vad som skulle göras och valde därför att flytta över punkterna till backloggen. Precis 
som Lervåg, anser vi också att detta antagligen gjordes på grund av bristen på utbildning. 
Hade personalen fått en ordentlig utbildning hade de antagligen förstått hur viktigt det är att 
involvera kund. En backlogg ska vara skriven på ett språk så att kund kan förstå vad som står, 
det är kund som prioriterar vilka uppgifter som är viktigast att göra. Kan inte kund förstå 
dessa kan de inte heller göra en korrekt prioritering av uppgifterna. Detta är något som kan 
leda till onödigt mycket resor fram och tillbaka, på grund av bristande information från första 
början. 

Litteraturstudier, vi har använt oss av all form av litteratur. Vi har läst böcker om Scrum där 
vi bildade oss en grundlig föreställning om vad Scrum var, vi har läst böcker om 
Benchmarking för att kunna dra nytta av vad andra företag som jobbat med Scrum har lärt sig 
av sina misstag och framsteg. Vi har läst böcker om "hur ett examensarbete skall skrivas" och 
mycket mer. Vi har läst ett flertal handböcker för hur Scrum implementeras, både i bokform 
samt på internet. Vi har även läst om specifika fall där de implementerat Scrum eller som i 
ovanstående Score. 

Ytterligare ett hjälpmedel vi har haft är diskussioner, rådgivning och möjligheten att använda 
vår handledare Lars Hultén som bollplank. Lars är vd på Swisslog och har en mycket bra 
överblickande bild av hur processen ser ut, detta har han försökt förenkla och förklara för oss 
på bästa sätt. Diskussionerna har mestadels sett ut så att vi har kommit fram till en ide och 
innan vi spånar vidare på den har vi gått upp och pratat med Lars om dessa idéer. Vi har även 
med Lars diskuterat fram avgränsningar så som vilka avdelningar vi ska fokusera på samt hur 
djupgående de vill använda sig av Scrum. 

Scrum, "Vad är Scrum?" för att en projektorganisation ska kunna använda sig av Scrum 
behöver samtliga inblandade ta till sig en djupare förståelse för vad Scrum är och vad det 
innebär att jobba med Scrum. Att jobba med Scrum i en projektorganisation innebär stora 
förändringar i arbetssättet mot hur en traditionell projektorganisation jobbar. Det traditionella 
sättet där organisationen sitter ned med kund och gör en behovsanalys och planerar upp hela 
projektet utifrån vad de vet vid det tillfället kan bli mindre anpassningsbart. Det riskerar även 
att ta väldigt mycket tid som de kunde ha lagt på något annat då projekten kan sträcka sig över 
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flera år och förutsättningarna förändras ständigt. Att då planera kortsiktigt för att kunna bli 
mer anpassningsbar kan i det långa loppet bli mer långsiktigt hållbart. För att få med hela 
företaget i förändringsarbetet krävs som sagt att alla informeras om Scrum och blir utbildade 
till den grad att de har en god förståelse för hur arbetet med Scrum ska utföras. 

Vi tror att Scrum kan vara ett mycket värdefullt verktyg att använda sig av i en 
projektorganisation då Scrum som är framtaget för mjukvaruutveckling passar bra till att 
planera uppgifter. Scrum består av flera hjälpmedel bland annat "backloggen" som är en lista 
på funktioner som ska täckas av mjukvaran. Inom en projektorganisation så tror vi att det 
istället skulle gå att fylla backloggen med delmoment och uppgifter som ska utföras. Detta är 
bara ett exempel på vad som skulle kunna göra för att förändra Scrum från det traditionella 
mjukvaruvärktyget som det är idag till ett verktyg som kan passa flera typer av organisationer 
men främst en projektorganisation. 

Det vi tror är den största vinningen med att börja jobba med Scrum är kortsiktigheten, att 
börja planera kortsiktigt är att planera långsiktigt. Eftersom marknaden samt det enskilda 
företags förutsättningar förändras så som lagerbehov, variation, omsättning och 
kundönskemål. Detta gör att projektet kan byta riktning och förändras eller att det blir 
förseningar inom någon del av projektet, se kapitel 1 samt 2.2. Vid tillfällen som dessa kanske 
det med den gamla vanliga traditionella planeringsmetoden rullar på inom de avdelningar som 
inte lider av förseningar. Då har arbete utförts som inte behövdes göras just då. Vi anser att 
dessa resurser kan användas mer konstruktivt inom andra delar av organisationen om man är 
mer anpassningsbar till förändringar. 

Något som uppkom under arbetets gång var att vi insåg nyttan av att använda Scrum under 
implementeringsfasen av projekten. Vi anser att det går att ha flera Scrumteam som jobbar på 
"golvet" där varje delmoment skulle kunna vara en punkt på en backlogg. Detta uppkom sent i 
examensarbetet och vi valde därför att inte gå djupare in på ämnet. Vi föreslår att detta kunde 
vara en naturlig fortsättning på vårt examensarbete för framtida studenter. 
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9  Slutsats 

Efter att vi kommit fram till vår frågeställning "Att utreda förutsättningarna för att 
implementera Scrum i en projektorganisation” började vi spåna i hur vi skulle utreda detta på 
bästa sätt. 

Under uppstarten av arbetet insåg vi snabbt att det saknades tillräckliga kunskaper kring 
Scrum, vi var därför tvungna att skaffa oss djupare kunskap och förståelse kring ämnet. Efter 
detta började vi spåna i hur vi kunde ta hjälp av andra företag och organisationers liknande 
problemställning. Därför började vi titta på en metod som heter benchmarking som bygger på 
att jämföra sina egna processer med en konkurrent eller kollegas för att utveckla sina egna. 
Därefter började vi genomföra litteraturstudier, intervjuer med medarbetare på Swisslog, 
intervju med en agil organisationskonsult på Squeed samt intervjuer med två företag med 
liknande problemställning. Nu kunde vi börja spåna i hur vi kunde använda vår kunskap för 
att utreda förutsättningarna för att jobba med Scrum i en projektorganisation. 

I början av arbetet presenterade vi tre frågor, som vi nu skall visa att vi har svarat i arbetet. 

• Hur kan Scrum påverka kundupplevelsen? 
• Hur har andra företag gått tillväga när de implementerat Scrum? 
• Kan en organisation klara av fler arbetsuppgifter med samma personalstyrka med 

hjälp av Scrum? 

 

Hur kan Scrum påverka kundupplevelsen? 
Då Scrum bygger på en nära kontakt och samarbete med kund, finns förutsättningar för att 
positivt påverka kundupplevelsen. 
Genom att involvera kund i processen ges de möjlighet att vara med och påverka utfallet. Det 
är dock viktigt att se till att de möten då kund ska vara med är värdeskapande, så att kunden 
känner att de får "valuta för pengarna". Är de inte villiga att vara med, kommer de inte heller 
få möjligheten att påverka i samma utsträckning. Detta kan i sin tur påverka slutresultatet. Det 
är möjligt att kund inte är helt nöjd med den produkt/tjänst som levereras. Men då är det 
viktigt att företaget i början av ett projekt har meddelat kund att vill de ha möjligheten att 
påverka slutresultatet är det viktigt att de närvarar vid väsentliga möten, så som 
sprintplaneringen. Det är också viktigt för kunden att förstå vilka anpassningar som krävs och 
vilka detaljer är viktiga att ta hänsyn till. Då det är företaget och inte kunden som sitter på 
expertisen. 
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Hur har andra företag gått tillväga när de implementerat Scrum? 
De företag vi tittat på har alla valt lite olika sätt att implementera Scrum. Det finns tydliga 
saker som skiljer de som lyckats bra mot de som har gjort det sämre. De som satsat på 
utbildning av personal och har haft hjälp i början av implementationen är de som lyckats bäst. 
De som valt någon inom företaget att utbilda sina kollegor i vad Scrum innebär och kanske 
inte har haft så mycket stöd under implementeringen, är de som lyckats sämst. Det har visat 
sig att bara för att någon tidigare jobbat med Scrum, räcker inte det för att kunna vara med 
och leda implementationen. Det kan absolut vara till hjälp och de kan stötta sina kollegor som 
kan vara helt gröna inom området. Men det är helt klart lättare om någon som jobbat mycket 
med Scrum och av den anledningen lättare ser de utmaningar som uppstår, utbildar 
personalen. De vet ofta av erfarenhet vet vad som kan göras för att undvika de problem som 
kan uppstå. En annan fördel med att ta in en konsult för att implementera Scrum är att den 
inte har något intresse av företagets produkt. Konsulten kan därav inte bli "jävig" utan kan 
fokusera på Scrum till 100%. 

Kan en organisation klara av fler arbetsuppgifter med samma personalstyrka med hjälp 
av Scrum? 
När ett team jobbar med Scrum arbetar de endast med de uppgifter som är aktuella för den 
pågående sprinten. Därav kommer det inte massa nya arbetsuppgifter som de behöver fundera 
över. Det blir därför lättare att fokusera på den nuvarande uppgiften och gruppmedlemmarna 
slipper störande moment. Scrum ger en större flexibilitet och kan därför snabbare anpassa sig 
till utomstående faktorer som påverkar projektet. Är t.ex. byggnationen av lokalen försenad så 
vet företaget detta tidigt om de använder sig av Scrum, tack vare de kontinuerliga 
uppdateringarna. Därefter kan de med den nya informationen planera om arbetskraften till 
andra projekt. Personal är en av de viktigaste tillgångar ett företag har och om de står still står 
företaget still. Scrum kan minska de perioderna som personalen står still på grund av att 
Scrum gör det lättare att planera resurser mellan olika projekt. 

Då vi nu har svarat på de frågor vi ställde oss i början av projektet vill vi säga att Scrum inte 
är för alla. Vi anser att Scrum inte är det optimala verktyget för alla projektorganisationer då 
Scrum är framtaget för mjukvaruutveckling och dessutom bygger på mycket kontakt löpande 
informationsutbyte med kund under arbetets gång. Som vi har förstått det så är kundkontakten 
idag ett problem hos vårat exempelföretag då den inte sker på regelbunden basis och därav 
blir kontakten endast naturlig när någonting har förändrats eller blivit fel. Vi tror att detta 
resulterar i en felaktig bild av kundkontakt i projektets gång, i dagsläget är kundkontakten 
något som medför extra arbete och då förknippas det med något negativt. Detta blir då 
motsägelsefullt emot Scrum då det bygger på en ständig input med information. Vi tror att 
kundkontakt kommer att förknippas med någonting positivt och att det inte kommer ses som 
något problem när det sker på en regelbunden basis innan problemen uppstår. 

Vi diskuterade tillsammans med organisationskonsulten på Squeed hur det går att jobba med 
andra agila verktyg inom en projektorganisation som t.ex., SAFe som är ett system som 
bygger på team i olika nivåer med olika tidsintervall. t.ex. team ett som är längst upp består av 
chefer från de olika avdelningarna och personal med en överblickande kunskap, dessa 
planerar tre månader eller ett halvår i förväg. Sedan kommer team två som kan bestå av 
projektledarna för de enskilda projekten, här går det även att planera i lite längre cykler t.ex. 
tre månader. Slutligen kommer team tre som kan bestå av personal på marken med lite 
områdesansvar, här planeras i kortare cykler liknande sprinter på allt mellan 2 veckor till 3 
månader. 
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Vi har genom våra intervjuer främst med organisationskonsulten på Squeed kommit fram till 
att Scrum är ett mycket användbart verktyg att jobba med. Men vi tror inte att det 
nödvändigtvis behöver följa hela "programmet" till punkt och pricka för att lyckas. Vi anser 
att organisationen bör specialanpassa verktyget efter det enskilda företagets processer och 
arbetssätt. Vi har kommit fram till att en organisation bör jobba med Scrum-But som är ett 
finare ord för att de anpassar Scrum efter sin egen verksamhet. Scrum bygger på ett nära 
samarbete med kund och många små interaktioner fram och tillbaks. Vi har förstått att vårt 
exempelföretag vill ha så lite interaktioner med kund som möjligt. Detta gör att det krävs ett 
gediget förarbete med en noggrant genomförd behovsanalys. Detta motsäger sig Scrum och vi 
tror därför att exempelföretaget behöver anpassa Scrum efter hur deras arbetssätt och mål ser 
ut. Vi tror att vårt exempelföretag och projektorganisationer över lag skulle kunna tjäna 
mycket på att till en början använda Scrum som ett planeringsverktyg där Projektledarna 
tillsammans ser hur deras enskilda projekt fortgår. Är det någon del av något projekt som 
ligger före? ligger efter? osv när denna information behandlats kan de tillsammans 
omstrukturera arbetskraften inom företaget för att antingen hjälpa varandra eller gå vidare och 
vinna nya projekt. 

9.1 Förslag till fortsatta studier 

Genom arbetet med denna uppsats har vi lärt oss vad Scrum är och hur ett företag kan 
använda sig av dess ramverk. Vi har genom arbetet skapat oss förståelse för hur effektivt ett 
ramverk som Scrum kan vara. Som fortsättning på vårt arbete rekommenderar vi att flödet 
kartläggs och att moment och delmoment i processen identifieras. Detta skall göras för att 
förbereda en implementation av Scrum. 

Vi kom fram till att Scrum borde vara användbart under realiseringen av projektet och detta är 
något som vi också ser som en potentiell fortsättning av arbetet. 

Något vi också sett under arbetets gång är att Scrum inte alltid är rätt metod för alla företag. 
Scrum kan genom sprintar införa en hackighet som inte är önskvärd. Därför anser vi att en 
annan fortsättning skulle vara att göra en jämförelse med Scrum och andra agila metoder för 
att se vilka som passar till olika organisationsformer. 
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Bilaga 1 

Intervju	på	Chalmers	 

Personen	som	intervjuas	arbetar	med	Scrum	inom	biblioteksorganisationen	på	
Chalmers.	Han	jobbar	idag	som	Scrummaster	på	heltid.	 

Hur	kommer	man	igång	med	Scrum?	Hur	började	ni?	Tog	ni	in	någon	konsult,	utbildning	
av	personal?	 

Vi	hade	utbildning	först	via	ett	företag	som	heter	Cedur	och	en	konsult	därifrån	som	är	
konsult	inom	just	Scrum	metodik	och	agil	utveckling.	 

Sättet	vi	började	på	var	med	en	programvara.	Då	jobbade	jag	på	Göteborgs	Universitet	
och	så	samarbetade	vi	med	Chalmers	kring	den	här	publikationsdatabasen	som	vi	har,	
CPL	då,	GUP,	där	alla	publikationer	ska	redovisas	som	görs	på	lärosätena.	Och	då	var	vi	
utvecklare	från	två	organisationer,	men	vi	ville	ändå	träffas	tillsammans	och	utveckla	
gemensamt	på	något	sätt.	Och	då	hade	någon	hört	talas	om	den	här	metoden	liksom	att	
det	skulle	vara	väldigt	bra	och	passande	att	göra	det	då.	Så	vi	gick	lite	utbildning	några	
dagar	och	sen	satte	vi	igång	bara	helt	enkelt.	Det	finns	ju	det	här	Scrum	manifestet	man	
kan	läsa,	på	ett	antal	sidor	och	sen	körde	vi	bara	helt	enkelt.	 

Var	han	med	något	i	början	eller	var	det	bara	ren	utbildning?	 
Det	var	bara	ren	utbildning.	Vi	hade	säkert	kunnat	ha	med	honom	egentligen,	men	vi	var	
lite;	-Äh,	men	vi	kan	själva,	hur	svårt	kan	det	vara?	 

Vilka	blev	era	första	motgångar?	 
Det	största	problemet	vara	att	alla	var	på	något	sätt,	eller	man	hade	sånt	fokus	på	
processen	snarare	så	att	man	blev	trött	av	det.	Man	höll	på	liksom	och	rättade	varandra	
hela	tiden	och	sa;	-Ah,	men	så	får	man	väl	inte	göra.	Eller;	-Är	det	Scrum?	 
Uttrycket	”Är	det	Scrum”	kom	upp	varje	dag.	Så	då	höll	man	på	hela	tiden	och	tänkte	på	
de	istället	för	att	tänka	på	vad	man	höll	på	med	egentligen.	 

Så	det	blev	mer	fokus	på	hur	man	gjorde	än	vad	man	gjorde?	 
Ja,	precis.	Men	det	var	väl	en	del	av	lärandet	antar	jag,	efter	som	man	var	så	fokuserad	på	
det.	Och	retrospektivt	att	se	det	så,	så	hade	det	kanske	varit	bättre	om	vi	hade	en	konsult	
vi	sidan	om	som	var	liksom	Scrummaster	eller	någonting	och	ledde	det	hela	då,	så	att	vi	
inte	hade	behövt	tänka	på	det.	Så	det	blev	en	lite	tuff	start	kanske,	men	det	var	ändå	
lärorikt.	 

Vad	var	det	första	positiva	som	ni	kände	med	Scrum?	Eller	vad	är	det	som	är	mest	positivt?	 
Alltså	överhuvudtaget,	man	kan	kanske,	att	vi	fick	fram	ett	resultat	var	det	positiva	
tycker	jag.	Att	man	såg	hela	vägen	från	det	att	vi	hade	en	planering,	en	sprintplanning	
och	vissa	saker	som	vi	ville	åstadkomma	och	så	körde	vi,	jag	kommer	inte	ihåg	hur	
många	veckor	vi	körde	från	början,	om	vi	körde	tre	eller	fyra.	Att	vi	ändå	såg	att	jo	men	
det	gick	att	jobba	på	det	här	sättet	och	vi	fick	ut	någonting	av	det,	man	lärde	känna	
personer	bättre	också,	hur	dom	fungerade	som	utvecklare	och	även	som	produktägare	
och	hela	den	biten.	Och	man	förstod	vad	man	höll	på	med	mer.	 

	Har	du	gjort	något	liknande	projekt	tidigare	när	ni	inte	använde	Scrum?	 
Ja,	eller	asså,	den	programvaran	som	vi	utvecklade	där	i	början	den	satt	vi	ju	och	gjorde	
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på	egen	kammare	lite	grann	innan,	så	att	det	fanns	ju	ändå	en	jämförelse.	Och	då	var	det	
ju	mycket	mer,	man	hade	ju	ingen	koll	på	någonting.	Någonting	skulle	bli	klart	någon	
gång.	Någon	höll	på	och	jobbade	på	en	funktion	och	det	tog	liksom	ett	halvår,	och	man	
visste	liksom	inte;	-Ja,	hur	går	det?	–Jo,	det	är	snart	klart.	–Jaha.	 
Det	fanns	inga	mätinstrument.	Plus	att	när	man	själv	satt	och	utvecklade,	man	hade	inte	
så	många	att	diskutera	med,	kring	det	och	så.	Så	det	var	ju	lite	som	systemutvecklare	för	
min	del,	att	gå	från	att	vara	ganska	isolerad,	det	är	klart	att	man	diskuterade	saker	ändå	
innan	och	så	men	mestadels	av	jobbet	var	ju	ganska	isolerat	och	gå	från	det	till	att	hela	
tiden	vara	med	andra	personer,	vilket	också	kan	vara	en	shock	kanske.	 

Blir	man	mer	involverade	i	hela	helheten?	 
Ja,	jag	tror	det,	eller	jag	blev	det	i	alla	fall.	Sen	är	det	nog	väldigt	olika,	det	bygger	ju	
fortfarande	på	gruppdynamik	allting	och	alla	är	inte	intresserade	av	allt	och	då	blir	det	
så.	 

Men	i	en	perfekt	värld,	alla	är	lika	intresserade,	så	är	det	mycket	bättre	då.	 
Ja,	Scrum	bygger	ju	lite	på	att	man	som	utvecklare	ska	kunna	ha	ett	fokus	på	det	man	gör	
och	den	funktionen	utan	att	man	hela	tiden	behöver	ta	in	den	större	bilden	då.	Men	det	
är	klart	att	det	skadar	ju	inte	att	få	ha	den	också	och	förstå	liksom	hur	saker	och	ting	
hänger	ihop.	Och	det	är	klart,	när	man	är	flera	och	man	diskuterar	saker,	då	bygger	man	
ju	upp	den	bilden,	vare	sig	man	vill	eller	inte.	Så	det	är	bara	positivt	tycker	jag.	 

Hur	stor	grupp	var	ni	från	början?	Och	förändrades	det	något	under	arbetets	gång?	Att	ni	
kände	att	nu	är	vi	för	många	eller	nu	behöver	vi	fler?	 
Vi	var	sex	personer	kanske,	sex	utvecklare	i	alla	fall	och	en	produktägare	och	då	var	vi	
delad	Scrummaster/utvecklare	också.	Allihopa?	Nej	inte	allihopa,	vi	roterade	väl	
litegrann,	men	jag	tror	inte	att	alla	var	intresserade	av	att	vara	det.	 

Men	var	det	viktigt	att	ha	en	uttalad	Scrummaster?	 
Ja,	det	var	det,	eftersom	vi	såg	att	någon	måste	liksom	ta	det	ansvaret.	Och	dra	igång	
grejer.	Och	då	var	väl	tanken	också	att	den	personen	också	skulle	ha	lite	mer	koll	på	
processen	eller	överblicken.	Även	om	alla	hade	det	då	naturligtvis,	eftersom	alla	ville	
lära	sig	ändå	och	det	blev	lite	diskussioner	om	hur	vida	det	var	Scrum	eller	inte.	 

Tror	du	att	det	hade	varit	en	fördel	om	man	hade	utsett	en	från	först	början	på	projektet	
som	hade	varit	Scrummaster	genom	hela	projektet,	eller	tror	du	att	det	var	en	fördel	att	ni	
roterade?	Om	du	skulle	göra	om	detta	idag,	skulle	du	göra	likadant	eller	skulle	du	utse	en	
som	var	Scrummaster?	 
Då	skulle	jag	nog	utse	en	som	var	Scrummaster.	Mycket	av	det	man	gör,	det	finns	ju	två	
sidor	av	Scrum	på	något	sätt.	Dels	finns	ju	manifestet	som	berättar	hur	man	ska	göra	i	
den	perfekta	världen.	Enligt	Scrum	ska	det	ju	finnas	en	Scrummaster	som	är	
Scrummaster	bara	och	en	produktägare	som	bara	är	produktägare	och	sen	är	resten	
utvecklare	då,	sen	ser	ju	det	sällan	ut	så	i	verkligheten.	På	grund	av	att	man,	ledningen	
förstår	inte	riktigt	värdet	med	allting;	-Ja,	varför	skulle	vi	lägga	tid,	eller	utse	en	person	
till	det,	kan	inte	den	personen	göra	andra	saker	samtidigt.	Och	det	finns	ju	i	alla	
organisationer,	man	ser	inte	kanske	direkt	vinsten	med	det.	Men	nu	talar	jag	ju	ur	eget	
intresse	eftersom	jag	liksom	certifierat	mig	som	Scrummaster	och	på	något	sätt	kan	se	
fördelarna	med	det.	För	det	finns	ju	ganska	mycket	att	göra	ändå,	som	handlar	om	att	ser	
hur	teamet	utvecklas	och	facilitera	olika	möten	och	så	vidare,	hjälpa	till	i	diskussioner,	
anordna	alla	dom	här	sakerna	som	planning	och	retrospektiv	och	review	eller	se	till	att	
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teamet	gör	det	i	alla	fall	och	förstår	saker	och	att	dom	utvecklas	på	något	sätt	och	hjälpa	
dom	att	komma	ihåg	vad	dom	ville	förbättras	inom.	Mer	coachande	så.	Då	hade	jag	nog	
valt	att	köra	en	person	och	kanske	en	utomstående	konsult	också,	från	början.	Som	blir	
Scrummaster.	Scrummaster	behöver	egentligen	inte	ha	någon	kunskap	om	produkten	
som	teamet	bygger	eller	jobbar	med,	utan	det	handlar	mer	om	hur	teamet	jobbar.	 

	Var	ni	ett	Scrumteam	eller	fanns	det	flera?	 
Då	var	vi	bara	ett.	Jag	tror	att	det	var	nog	först	för	kanske	tre	år	sedan	någonting,	här	på	
Chalmersbibliotek	så	körde	vi	nog	första	gången	två	parallella	team.	För	då	hade	det	
ändå	blivit	så	stort,	det	blev	så	stort	att	vi	provade	det,	det	var	lite	intressant.	 

Hur	funkade	det?	Hade	ni	en	Scrummaster	som	var	i	båda	teamen	eller	hade	ni	en	i	varje	
team?	 
En	i	varje	team,	och	då	var	det	också	delat.	Den	personen	var	Scrummaster	och	
utvecklare	samtidigt	då.	Nu	är	jag	Scrummaster	för	dom	där	inne	(intervjupersonen	
pekar	mot	en	dörr)	vårt	researchteam	som	det	kallas,	och	det	är	sen	sommaren	så	är	det	
på	försök	att	jag	är	Scrummaster	på	heltid.	Så	att	det	är	första	gången	vi	testar	det	
egentligen.	Eller	ja,	med	viss	modifikation,	vi	testade	det	någon	gång	innan.	Vi	
samarbetade	även	med	Chalmers	centrala	IT,	i	ett	projekt	och	där	var	jag	också	
Scrummaster	på	heltid,	men	det	var	bara	en	sprint	så	det	var	svårt	att	utvärdera	en	
sprint.	 

	För	vår	egen	del	har	vi	valt	att	titta	lite	närmre	på	Scrum	of	Scrum,	är	det	något	som	du	
har	arbetat	med?	 
Icke,	nu	är	vi	kanske	tre	team	parallellt	här,	fyra	ibland.	Och	vi	gör	ju	olika	saker,	alltså	vi	
gör	olika	produkter	så	den	finns	ingen	anledning	att	ha	den,	Scrum	of	Scrum,	för	jag	vet	
att	Spotify	och	sådana	har	väl	jättestora	team,	Microsoft	har	ju	det	också	med	sina	
projekt.	Det	är	spännande	kan	jag	säga.	 

Vi	ser	väl	att	det	skulle	kunna	var	något	positivt	för	Swisslog,	för	i	ett	projekt	är	det	flera	
olika	projekt,	det	är	därför	vi	tänker	att	det	kan	passa.	 
Dom	hänger	ihop.		Ja	exakt,	dom	jobbar	mot	samma	mål.	 

	Hur	lång	tid	tog	det	innan	ni,	innan	det	rullade	på	liksom?	Alltså	innan	ni	släppte	dom	här	
frågorna;	-Är	det	verkligen	Scrum?	–Ska	vi	verkligen	göra	så?	 
Jag	skulle	nog	säga	ett	år	kanske.	Innan	det	släppte	det	här	i	alla	fall	det	här	att	man	blev	
trött	av	det.	Vi	blev	så	trötta	av	det	så	att	vi	tog	ett	break	liksom,	från	Scrum	också.	För	vi	
orkade	inte.	Men	det	tog	nog	ett	tag.	För	det	fanns	ju	mycket,	du	får	ju	tänka	på	att	det	är	
den	högskola	och	universitet,	att	vi	höll	på	väldigt	mycket	som	tanke	arbete.	Vi	höll	på	
mycket	och	diskuterade,	är	det	rätt,	är	det	fel,	ska	man	gör	så	eller	inte.	För	det	kanske	
inte	finns	så	där	klara	svar	på	allting	i	Scrum	manifestet	alla	gånger.	Det	är	ju	bara	att	
koll	på	nätet	så	kan	ju	folk	diskutera	hur	mycket	som	helst	om	vad	som	är	rätt	och	fel.	 

Absolut,	det	är	ju	en	definitionsfråga	om	man	är	Scrum	eller	inte.	 
Ja,	och	det	fortgår	ju	även	idag.	Jag	har	väl	vissa	funderingar	kring	saker	och	ting	och	
man	kommer	väl	in	naturligt	i	en	kritisk	svacka	kanske	där	man	ifrågasätter	hela	agila	
tänket	på	något	sätt.	Jag	läste	nyligen,	eller	googlade	lite	på	någonting	om	reviews	och	
grejer.	Och	då,	det	finns	ju	liksom	en	motrörelse	mot	det	där	ute.	Och	framför	allt	är	det	
väl	väldigt	tekniska	företag	med	väldigt	tydligt	specade	saker,	kanske	mikroprocessorer	
och	andra	grejer	som	kontrollsystem	som	skriver	liksom	att	”I	hope	this	agile	shit	never	
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makes	it	into	our	organization”,	för	att	dom	ser	bara	liksom	hur,	det	blir	så	abstraherat	
på	något	sätt	också.	Många	motargument	är	att	man	behandlar	experter	som	barn	
ungefär	när	man	ska	coacha	dom	och	du	kanske	sitter	med	ditt	expertämne	och	jag	
tvingar	dig	att	presentera	det	för	någon	annan	och	jag	pratar	med	dig	som;	-Vad	har	du	
gjort	idag	då?	Ungefär	som	att	man	gick	på	dagis	igen.	 
Men	då	får	man	försöka	behålla	den	tanken	då	att	det	är	ju	någonting	man	gör	för	att	
komma	framåt	snabbare	då.	 

Där	är	det	väl	så	pass	strukturerat	att	det	är	precis	dom	här	stegen	man	ska	följa	också	
kan	jag	tänka	mig?	 
Ja,	jo	precis	men	Scrum	förbjuder	ju	inte	specar	och	sådana	saker	och	liksom	att	man	har	
protokollen	över	liksom	hur,	det	finns	ju	en	tydlig	definition	av	done,	som	kanske	
används	för	lite	egentligen	i	Scrumteam,	att	man	verkligen	sätter	upp	protokoll	för	när	
är	det	klart,	har	vi	testat,	har	vi	gjort	det,	har	vi	kört	integrationer	liksom	hela	baletten.	
Då	kommer	man	ju	framåt	och	målet	är	ju	att	leverera	värde.	 

	Har	ni	anpassat	Scrum	någonting	efter	hur	i	jobbar	och	vad	har	ni	iså	fall	tagit	bort	eller	
lagt	till?	 
I	min	synvinkel	har	vi	inte	anpassat	Scrum,	den	enda	anpassningen	i	sådana	fall	är	att	
produktägare	och	Scrummaster	har	jobbat	som	utvecklare	också	i	teamet.	Men	annars	
så	har	vi	alltid	behållit	alla	möten,	sprint	planning	och	daily	standup	och	retrospektiv	
och	review.	Det	betyder	inte	att	det	inte	har	kommit	upp	kritik	mot	det,	att	man	inte	ser	
värdet	av	vissa	saker.	Daily	är	väl	det	som	ofta	kommer	upp	kritik	mot,	att	man	ser	att	
eller	utvecklarna	säger	plötsligt	att	det	finns	ju	inget	värde	i	det	här,	ingen	säger	
någonting,	det	är	bara	ett	”hej	kom	och	hjälp	mig-möte”	eller	status	möte.	Och	på	något	
sätt	är	det	ju	ändå	teamet	som	bestämmer	hur	dom	vill	ha	det.	Nu	ska	vi	tillexempel	i	
den	här	sprinten	vi	kör	nu	testa	att	ändra	litegrann	på	daily,	dom	vill	faktiskt	sitta	ner	
och	kanske	visa	mer	på	en	skärm	vad	dom	har	gjort	och	prata	kring	det	istället.	Och	det	
är	ju	inget	som	förbjuder	det,	man	kan	ju	anpassa	formen	så	länge	man	svara	på	
grundfrågorna;	vad	man	har	gjort	och	vad	man	tänker	göra.	För	det	är	ju	ett	
koordineringsmöte	på	något	sätt	där	teamet	ska	koordinera	med	varandra	och	då	ligger	
väl	problematiken,	den	ligger	ju	någon	annanstans	egentligen	och	det	är	sådana	saker	
som	en	Scrummaster	kan	se	då,	att	man	kanske	sak	jobba	med	vissa	saker	medan	den	
som	bara	upplever	mötet	som	onödigt,	vill	ju	bara	ta	bort	det	mötet	och	det	ä	ju	så	det	
börjar	oftast.	Då	kallar	man	ju	det	för	Scrum-But,	man	kör	Scrum,	Men	vi	har	tagit	bort	
retrospektiven,	för	att	den	gav	ingenting,	eller	vi	har	ingen	planning	för	att	vi	kan	inte	
planera	ändå	och	så	vidare.	Men	det	kan	upplevas	som	en	religion	ibland	då,	för	att	man	
säger	att	man	måste	ändå,	kör	man	inte	dom	här	grejerna	så	är	det	inte	Scrum.	Då	kan	
man	kalla	det	nåt	annat,	absolut.	Om	man	tycker	att	det	fungerar	bra	i	sitt	företag	att	
anpassa	det	och	man	hittar	en	metod	som	fungerar,	fine,	men	det	är	inte	Scrum.	 

Scrum	är	egentligen	bara	det	som	står	i	manifestet,	och	om	man	tar	bort	något	eller	lägger	
till.	Då	är	det	Scrum-But?	 
Scrum-But,	precis.	Så	tar	man	bort	vissa	möten	eller	att	man	inte	har	någon	av	de	här	
artefakterna	som	produktbackloggen,	så	då	är	det	inte	riktigt	Scrum.	För	tanken	är	ändå	
att	det	finns	en	mening	bakom	också,	det	är	inte	så	många	saker	så	varje	sak	fyller	sin	
mening	och	oftast	är	ju	meningen	kopplad	till	iterationerna,	att	det	liksom	går	från	
planering	–	utförande	och	i	retrospektiven	då,	att	man	tittar	tillbaka.	Dels	blickar	man	
tillbaka	till	vad	man	faktiskt	har	gjort	och	sen	blickar	man	ju	tillbaka	på	hur	man	gjorde	
det.	Alltså	processen,	retrospektiven	handlar	ju	om	processen,	hur	man	jobbar	och	så	
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hittar	man	lite	förbättringsåtgärder.	Det	är	lite	Lean	på	något	sätt	och	under	nästa	sprint	
så	implementerar	man	dom	förbättringsåtgärderna	och	sen	kollar	man	igen.	Så	det	är	
inspect	–	adapt	cykeln	då	som	man	använder.	Så	det	är	klart,	tar	man	bort	en	sån	sak	
som	retrospektiven,	när	ska	man	då	inspektera.	 

	Hur	gör	ni	när	det	kommer	in	nytt	folk?	 
Det	hände	nu,	inför	hösten	så	bytte	vi	produktägare	och	vi	bytte	ut	en	teammedlem.	Ja	
det	vi	gjorde	var	väl	att	köra	på,	det	är	det	enklaste.	Jag	coachade	lite	grann	där	jag	
förklarade	Scrum	för	den	här	teammedlemmen.	Och	sen	coachade	jag	ganska	mycket	
produktägaren	också	då	eftersom	hon	var	ganska	ny	i	den	rollen.	Förklarade,	svarade	på	
frågor	och	hjälpte	till	vid	olika	möten.	Men	det	var	inte	så	att	det	stannade	av	
någonstans,	utan	vi	bara	körde	på	som	vanligt	och	efter	ett	tag	så	kommer	dom	ju	in	i	
det.	Och	framförallt	nya	utvecklare,	nya	teammedlemmar	brukar	man	ju	kalla	det	för	
pattening,	man	liksom	mönstrar	in	dom	på	något	sätt,	andra	teammedlemmar	hjälper	ju	
också	till	och	förklarar;	-a,	men	vi	gör	så	här.	Nu	är	det	dags	för	ett	sån	här	möte.	 

Då	behöver	man	inte	skicka	dom	på	utbildning	för	nu	har	ni	den	stora	gruppen	varit	på	
utbildning?	 
Ja,	alltså	det	funkar	utan	utbildning	sen	finns	det	väl	andra	fördelar	med	att	ha	folk	på	
utbildning	ändå.	Jag	vet	inte	vad	som	är	bäst	där	faktiskt,	men	det	är	inte	omöjligt	att	få	
in	en	ny	teammedlem,	i	och	med	att	merparten	ändå	vet	hur	det	funkar	och	sen	har	ju	
teamet	också	sina	speciella	egenskaper	och	hur	dom	fungerar	tillsammans.	Det	
förändrar	ju	alltid	arbetet	när	det	kommer	en	ny	teammedlem,	kanske	att	
produktiviteten	går	ner	lite	grann.	Så	att	det	kanske	blir	en	nystart	på	något	sätt.	Men	
det	är	ju	enklare	med	en	teammedlem	än	en	säg	att	halva	teamet	skulle	bytas	ut	kanske,	
då	blir	det	svårare.	 

	Ser	du	några	negativa	saker	med	Scrum?	 
Nä	men	det	är	ju	kanske	lite	det	jag	tog	upp	innan	här	att	det	finns	ju	faktiskt	en	anti	
rörelse	på	något	sätt,	anti	agilt	överhuvudtaget	som	hävdar	att	det	förenklar	för	mycket.	
Det	är	ju	inte	någon	magisk	metod	på	det	sättet,	det	kräver	ju	jobb	på	många	sätt.	Dels	
teamet,	hur	det	arbetar	och	att	framförallt	samarbetsfaktorn	kanske,	hur	man	
samarbetar.	Det	kan	ju	ändå	bli	så	att	vissa	jobbar	mer,	vissa	går	verkligen	in	för	det	och	
andra	gör	det	inte	och	så	vidare.	Det	kanske	går	att	gömma	sig	litegrann.	Blir	det	lättare	
att	glida	med?	Ja,	det	blir	som	ett	grupparbete	ungefär.	Det	är	ju	alltid	så	att	det	är	
teamet	som	är	ansvarigt,	man	kan	aldrig	peka	ut	någon	enskild	person,	och	det	är	väl	
rätt	på	ett	sätt.	Det	blir	svårare	till	exempel	för	en	traditionell	organisation	att	lönesätta	
på	något	sätt.	Min	chef	han	är	ju	inte	med	i	det	jobbet,	han	ser	ju	bara	resultatet,	
gruppens	resultat,	han	kan	ju	inte	se	hur	den	enskilde	individen	jobbar	i	ett	team	och	då	
är	frågan	om	det	är	Scrum	som	är	problemet	eller	är	det	organisationen	som	är	
problemet.	För	Scrum,	om	det	bygger	på	agilt	tänk	så	kanske	en	agil	organisation	inte	
fungerar	så	att	man	har	mellanchefer	och	linjechefer	på	det	sättet.	Jag	tror	det	är	en	
större	omställning	än	vad	man	tror.	 

	Läste	inte	vi	att	i	ett	Scrumteam	ska	det	inte	vara	någon	som	har	en	högre	position	än	den	
bredvid,	om	man	ska	utföra	samma	uppgifter.	Att	man	inom	Scrumteamet	ska	vara	
likvärdiga	medlemmar,	för	att	det	inte	ska	bli	så	att	du	ska	känna	att	du	ska	göra	mer	än	
mig.	Man	ska	inte	känna	sig	kontrollerad	på	det	sättet	att	nu	sitter	chefen	och	kollar	över	
axeln.	 
Precis,	det	kan	bli	lite	micromanagement	där	då.	Då	är	ju	problemet,	säg	att	min	chef	
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skulle	sitta	bredvid	mig	i	mitt	team	och	jobbar	så	kanske	han	skulle	slänga	in	en	extra	
arbetsuppgift	eller	säga	att	jag	ska	göra	någonting	och	då	har	man	ju	helt	plötsligt	flera	
produktägare	på	något	sätt.	Tanken	med	att	ha	en	produktägare	är	ju	att	det	bara	är	en	
person	som	kan	säga	till	teamet	vad	dom	ska	jobba	med	och	fokusera	på	för	tillfället,	det	
är	ju	för	att	undvika	att	det	blir	en	massa	personer	som	kommer	in	från	höger	och	
vänster	och	säger	att	”gör	så	här”	eller	”nej,	nej	så	ska	du	inte	göra,	det	är	bättre	att	du	
löser	det	på	det	här	sättet”.	Det	handlar	ju	mycket	om	att	man	lämnar	över	ansvaret	till	
teamet	och	att	man	tror	på	att	teamet	själva	kan	komma	fram	till	den	bästa	lösningen.	
Men	det	bygger	ju	också	på	att	organisationen	i	övrigt	till	exempel	produktägarna	och	
intressenter	kan	jobba	med	att	formulera	stories	eller	backlog	items	som	ger	ett	värde	
också	och	veta	att	teamet	jobbar	med	rätt	saker.	Det	kanske	är	svårt,	för	att	även	
produktägare	får	ju	panik	från	början	om	dom	inte	är	bekväma	med	metoden	och	
kanske	inte	vana	med	att	ha	den	friheten	heller,	att	kunna	prioritera	själva.	Kolla	på	vad	
som	ger	värde	och	prata	med	kunder	och	alla	möjliga	intressenter	och	foga	samman	det	
till	ett.	Och	det	bygger	i	sin	tur	på	att	produktägarens	chef	har	lämnat	det	ansvaret	till	
produktägaren	och	tror	på	det.	Så	det	finns	ju	många	delar	i	den	kedjan	som	 

Man	får	inte	hålla	igen	helt	enkelt.	 
Nej,	och	man	får	lita	på	att	dom	vill	göra	sitt	jobb	och	att	dom	vill	göra	sitt	bästa.	Det	
finns	ju	någon	hippie	mentalitet	i	det	hela	ändå	ibland,	men	det	kanske	är	bra.	Men	som	
sagt	agile	management	är	ju	ett	begrepp,	det	finns	en	kille	i	Holland,	”Jörgen	Apello”	som	
har	skrivit	jätte	mycket	om	detta	och	hur	man	förändrar	en	organisation	från	traditionell	
chefsorganisation	till	ledarorganisation,	där	man	låter	folk	ta	ansvar	mer.	Det	är	nog	en	
jätteomställning,	jag	vet	att	när	bibliotekschefen	här	pratar	om	detta,	vi	införde	för	två	
år	sedan,	eller	vad	blir	det,	ett	och	ett	halvt	år	sedan,	organisationsförändring	där	vi	
kallar	den	här	nya	organisationen	för	en	mer	agil	organisation.	Vi	har	fortfarande	
avdelningar	vi	har	också	team	som	jobbar	tvärfunktionellt	med	olika	saker	till	exempel	
webb	eller	forskning	osv	och	det	är	ju	samtidigt	ett	sätt	att	försöka	få	människor	att	
arbeta	tillsammans	mer	och	ta	gemensamt	ansvar.	Men	det	är	ju	samtidigt	en	stor	
kulturförändring	om	man	ser	för	just	ett	bibliotek	så	är	vi	ju	väldigt	vana	att	ha	utpekade	
specialister	som	jobbar	med	en	sak,	och	den	personen	är	ansvarig	för	det	systemet	osv,	
vi	försöker	komma	bort	från	det	här	liksom	kunskap	silos,	till	att	mer	få	en	kollektiv	
kunskap.	Men	det	är	ju	en	kulturförändring,	det	kan	ta	upp	till	fem	år	innan	genomförd	
så	man	får	ha	tålamod	också.	Det	kan	vara	svårt	att	se	hundra	procentigt	resultat	efter	
ett	år	kanske. 
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Bilaga	2 

Intervju	på	Ericsson 

Intervjupersonen	innehar	titeln:	Manager	OSS	Integration	 

	Du	var	med	och	när	ni	började	arbeta	med	Scrum.	Hur	lång	tid	tog	det	från	det	att	ni	tog	
beslutet	att	börja	arbeta	med	Scrum	till	dess	att	ni	faktiskt	gjorde	det?	 
Det	finns	olika	grader	kan	man	säga,	det	tog	flera	månader	innan	vi	ens	kom	igång	med	
första	sprinten.	Det	var	mycket	diskussioner	och	nya	roller	som	ska	implementeras	och	
folk	ska	förstå	vad	som	förväntas	och	vad	dom	ska	göra.	Och	sen	en	nyckel	del	i	Scrum,	
det	är	att	man	ska	kunna	testa	det	man	utvecklar,	hela	tiden.	Så	det	här	med	att	testa	
över	natt	med	vad	man	har	gjort,	det	har	inte	vi	fått	ordning	på	än	och	vi	har	hållit	på	i	
nio	månader	nu,	så	vi	är	inte	alls	Scrummiga	egentligen.	Vi	har	massor	kvar	att	göra.	Det	
är	ju	en	otrolig	investering	och	få	de	här	testerna	att	verkligen	kunna	ske	automatiskt.	
Tanken	är	väl	att	alla	sitter	och	gör	någonting	och	sen	så	laddar	man	in	det	i	systemet	
och	så	ska	man	se	om	det	fortfarande	snurrar	dagen	efter,	annars	så	får	man	ju	
felmeddelande	på	något	som	var	ologiskt	som	man	har	levererat	in.	Så	får	man	ta	
tillbaka	det	och	göra	om,	det	som	går	igenom	det	är	kvar	och	så	bygger	man	vidare	på	
det	hela	tiden.	Och	har	man	inte	det,	utan	man	jobbar	på	det	gamla	sättet,	att	alla	håller	
på	och	skriver,	skriver,	skriver	och	så	blir	det	en	jätte	stor	grej	och	sen	ska	vi	börja	testa	
på	det	lite	i	efterhand,	det	som	vi	har	gjort,	det	är	inte	så	jäkla	bra	faktiskt.	Så	vi	har	inte	
gjort	det	på	rätt	sätt.	 

Ni	har	anpassat	det	till	hur	det	funkar	hos	er	helt	enkelt?	 
Men	det	är	ju	det,	det	skulle	vara	en	alldeles	för	stor	investering	och	börja	på	rätt	sätt.	 

Vad	är	det	största	hindret	med	att	jobba	med	Scrum?	 
Det	är	väl	att	det	har	tagit	väldigt	mycket	tid.	Det	beror	väl	på,	dom	som	är	i	projektet	
tycker	väl	kanske	att	det	har	tagit	väldigt	lång	tid.	De	här	planeringsmötena	som	är	för	
varje	sprint	tar	en	och	en	halv	dag	eller	nånting,	väldigt	lång	tid.	Om	man	sitter	lite	
ovanför	och	tittar	på	projektet	vad	som	händer	så	är	det	väldigt	svårt	att	få	någon	klar	
bild	var	man	är	någonstans.	Hur	långt	har	vi	kommit,	hur	mycket	är	det	kvar?	För	i	den	
ideala	världen	skulle	man	kunna	skriva	en	sådan	här	usecase	och	sådana	här	lappar	som	
skulle	vara	för	hela	projektet	ända	tills	det	är	slut,	och	sen	så	betar	man	bara	av	dom.	
Men	hos	oss	så	är	det	alldeles	för	stort,	man	har	bara	en	horisont	som	är	rullande	kanske	
en	och	en	halv	månad	eller	två	månader,	då	vet	man	ju	aldrig	riktigt,	hur	ser	det	ut	
bortanför	den	tiden,	så	de	vart	lite	svårt.	Sen	när	man	ska	prata	med	kunder	då,	när	dom	
vill	att	man	ska	vara	färdig	en	viss	tid.	 

	Hur	många	är	ni	i	varje	team	och	hur	långa	är	era	sprinter?	 
6-7	stycken,	tre	veckor	är	en	sprint.	 

	Hur	ofta	har	ni	möten	inom	Scrumteamet?	 
Varje	dag	så	har	dom	ett	standup	möte	på	en	halvtimma	ca.	 

	Vad	är	den	största	förbättringen	sedan	ni	började	jobba	med	Scrum?	 
Egentligen	är	det	att	man	ha	dom	här	retrospektiva	övningarna,	i	slutet	på	varje	sprint	
så	samlas	alla	och	diskuterar	vad	är	det	vi	har	gjort	och	då	lär	man	sig	väldigt	mycket.	
Och	även	i	planeringen,	syftet	är	ju	att	alla	ska	förstå	vad	vi	håller	på	med.	På	det	gamla	
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traditionella	sättet	med	att	utveckla,	då	höll	man	sig	mycket	mer	till	sitt	eget	lilla	objekt	
och	hade	inte	så	stor	förståelse	för	helheten.	Så	jag	tror	att	kompetensen	sprids	över	tid. 
Man	blir	inte	lika	beroende	av	en	individ.	 
Nej,	och	så	kanske	man	kan	hoppa	in	och	hjälpa	varandra	på	ett	helt	annat	sätt.	Det	finns	
inga	fasta	roller	på	det	sättet.	 

	Hur	lär	ni	upp	nya	och	hur	lärde	ni	upp	personalen	när	ni	började	jobba	med	Scrum?	 
Vi	har	haft	lite	tur	då	vi	fick	in	en	kille	som	har	jobbat	med	Scrum,	som	har	vart	med	
nästan	alldeles	från	början	och	sen	så	hade	vi	någon	som	var	här	och	höll	kurs.	Så	han	
blev	lite	som	en	Scrumledare	då?	Fast	det	blev	han	inte	ändå.	Men	vi	har	lärt	oss	krypa	
lite	sakta.	Och	sen	ingår	vi	ju	i	ett	större	projekt,	som	vi	levererar	till	och	dom	hade	
kommit	längre	i	Scrumtänkandet,	så	vi	har	fått	lite	draghjälp	ifrån	dom.	 

	Har	det	hänt	att	ni	missat	målet	i	en	sprint?	Vilka	är	de	största	anledningarna	och	hur	
hanterar	man	det?	 
Det	är	egentligen	vår	egen	planering	som	brister	ofta.	Att	vi	tror	att	någonting	är	lättare	
att	göra	än	vad	det	är.	Sen	på	grund	av	att	vi	inte	har	de	där	automat	testerna	på	plats	så	
kan	vi	få	lite	bakslag.	Och	hur	löser	vi	det,	först	får	man	hantera	någon	besviken	kund	
och	sen	får	vi	ta	med	det	i	nästa	sprint.	Och	då	skjuter	vi	på	saker	och	ting.		 

Har	ni	anpassat	Scrum	speciellt	till	er	organisation?	 
Lokalt	så	har	våra	Scrumteam	möten	varje	dag,	och	sen	han	som	är	produktägare,	han	
har	möten.	Vi	ingår	i	en	”tribe”,	en	större	konstellation,	så	alla	dom	vi	är	beroende	utav	
har	också	möten	en	gång	i	veckan	och	rapporterar	av	progressen,	vad	som	är	problemet,	
och	då	är	ju	tanken	att	så	fort	man	hör	någonting	som	kan	ha	impact	på	oss	så	ska	man	
agera	på	något	sätt.	Fast	mest	av	tiden	så	blir	det	ju	bara	att	lyssna,	så	det	kan	ju	kännas	
lite	ineffektivt	och	meningslöst.		 

Har	ni	förändrar	någonting	sedan	ni	började	arbeta	med	Scrum?	Något	som	ni	känner	är	
onödigt	eller	något	ni	jobba	extra	med,	t.ex.	morgonmöten?	 
Morgonmöten	ger	ju	egentligen	inte	så	mycket,	om	alla	säger;	-jag	gjorde	det	här	igår,	nu	
ska	jag	göra	detta.	Ja	det	är	ju	i	sig	värdefullt	på	ett	sätt,	men	jag	vet	inte,	det	är	väl	lite	
för	samhörigheten	också,	att	få	det	där	att	funka.	 

Men	det	är	inget	ni	har	slutat	att	jobba	med	eller	så?	 
Nej,	men	när	det	börjar	brinna	och	blir	kris,	vi	hade	en	kund	som	blev	lite	förbannad	för	
vi	va	sena	och	vi	blev	pressade,	vi	måste	skicka	iväg	folk	som	ska	lösa	det	på	plats.	Då	
faller	ju	hela	den	sprinten,	då	skjuts	ju	den	sönder.	Så	när	vi	blir	väldigt	pressade	utav	
yttrepåverkan	så,	då	är	det	svår	att	hålla	ihop	det	här	arbetssättet.	Då	märkte	vi	att	det	
kollapsade	helt	enkelt.	Och	så	fick	vi	städa	upp	och	så	fick	vi	ta	nästa	sprint.	 

	Det	känns	som	att	ni	fortfarande	är	i	uppstarten	lite,	ni	lär	er	fortfarande.	 
Det	pågår	ju	en	diskussion	också,	det	finns	ju	en	del	som	inte	tycker	att	det	gav	så	
mycket	och	så	finns	det	dom	som	vill	göra	det	ännu	mer,	ännu	bättre.	Så	vi	får	väl	se,	nu	
när	vi	utvärderar	om	några	månader	så	får	vi	väl	se.	Men	det	är	ju	våra	tester,	vi	måste	få	
ordning	på	det.	Och	det	är	en	jäkla	investering	men	det	kanske	kommer	nu	precis	när	
det	är	klart.	Så	då	kanske	det	funkar	till	nästa	projekt.	 

	Det	finns	alltid	de	som	inte	gillar	förändringar,	var	det	mycket	sådant	inför	arbetet	med	
Scrum?	 
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Nej,	jag	tror	inte	det.	Men	det	här	med	kompetensspridning	är	ju	det	stora	pluset,	det	är	
ju	det	som	är	bra.	Men	jobbar	mer	i	grupp	och	i	team,	så	många	tycker	ju	att	det	är	kul	så	
man	är	inte	så	ensam.	Och	sen	får	man	då	gå	igenom	det	man	har	gjort,	så	många	tycker	
det	är	kul.	Så	man	får	lite	feedback	ganska	ofta	över	det	man	har	producerat,	det	är	man	
inte	van	att	få.	Nackdelen	är	väl	det	här	att	det	tar	tid,	man	vet	inte	vart	man	är	i	
projektet,	hur	mycket	som	är	kvar.	Och	det	kan	upplevas	som	ganska	mycket	
administration	också.	Säg	att	du	har	femton	arbetsdagar,	utspritt	och	så	går	det	bort	en	
och	en	halv	dag	nästan	två	dagar	på	att	stänga	och	öppna	nästa	sprint.	Då	är	det	bara	
tretton	dagar	kvar	att	jobba	plus	att	du	då,	hälften	av	dom	tretton	dagarna	ska	du	
egentligen	hålla	på,	blir	det	mer	eller	mindre	felrättning.	Då	är	det	sex	och	en	halv	dag	på	
tre	veckor	som	du	verkligen	producerar	något.	 

Men	innan	ni	började	jobba	med	Scrum	måste	det	väl	också	blivit	en	del	felrättning?	 
Jo,	det	är	väl	så	att	allting	delas	upp.	Förut	kanske	det	var	längre	perioder	med	
utveckling.	Men	det	upplevs	så.	 

Kan	det	vara	så	att	allt	blir	mycket	tydligare?	Både	positiva	och	negativa	blir	tydligare?	 
Ja,	så	kan	det	vara.	Men	det	är	nog	här	för	att	stanna,	det	tror	jag.	För	det	är	nog	svårt	att	
backa	det	här.	För	alla	kör	det	ju.	Nu	ska	vi	bara	få	våra	kunder	att	acceptera	att	det	är	
såhär.				 
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Bilaga 3 

Intervju med agil konsult på Squeed 

 

Vi kan börja spåna lite på hur vi har tänkt. Man ska använda Scrum som ett 
planeringsverktyg, inte nödvändigtvis kanske med en produkt som ska utvecklas utan kanske 
mer som en backlogg där sysslor istället för utveckling. Och vi har väl tänkt att man skulle 
kunna ha ett större Scrumteam med överblick över alla projekt som företaget håller, som 
banar ner i mindre Scrumteam, antingen för projekten eller inom avdelningarna. Så då tänkte 
vi fråga dig om du har någon erfarenhet av Scrum inte på mjukvaruutveckling. 
Absolut, inte på mjukvaruutveckling och jag har sett försök på när folk har försökt köra 
Scrum för annan, för just produktionsplanering och sådana saker. Men där blir det bakvänt, 
för att just dom aspekterna utav Scrum, att team försöker svärma runt en tavla och så vidare, 
dom har man ju snott ifrån Toyotas produktionsplanering. Det är bättre att gå till källan och 
kolla, hur bedriver man produktionsplanering, alltså till exempel planera aktiviteter och 
resursplanering med hjälp utav, framförallt tavlor, synliggörande verktyg. För att det som jag 
brukar fråga; vad är det just i Scrum som, alltså Scrum är ju som ett ramverk med åtta Lean 
tekniker som man har pusslat ihop för mjukvaruutveckling, vad är det för aspekt med Scrum 
som är, man tänker sig ska lösa det problemet man har. Det är de att man får tänka 
problemcentriskt för att då finns det ju, vissa saker är ju styrda utav att det är en 
mjukvaruutveckling, till exempel idén om en sprint har ju att göra med att det är 
teknikutveckling, att du behöver låsa kravbilden för att du måste göra en del aktiviteter hitan 
och ditan och koppla ihop och ha dig för att i ett längre sjok pussla ihop det igen. Nu gör vi ett 
litet släpp och så låser vi kravbilden igen (och så fortsätter det), det är ett styltigt sätt och det 
har att göra med att mjukvaruutveckling är komplext. Om man till exempel har att göra med 
produktionsplanering/resursplanering, och så, då är det ju ständiga flöden istället. Då ska man 
inte tänka Scrum eftersom Scrum har en annan taggighet, det är ju det som skiljer Scrum från 
andra Leanflöden, så det är en viktig sak. Så att man inte kör Scrum och så gör man efter 
boken och då inför man plötsligt en hackighet, när man i själva verket skulle behöva ha ett 
jämnt flöde och då pajar man ju flödet istället och då använder man ju bakvänt. För Scrums är 
ju i kontrast mot att man bedriver jättelånga projekt med långa förstudier och sen så långa 
genomföranden och sen så långa testsjok, så där är ju det att du hackar ner i sprintar, det 
innebär att du ökar flödet. Om du redan har en verksamhet som bygger på flöde, att då införa 
sprintar det är då att du bromsar flödet, så det är det jag menar, min första fråga när jag 
kommer till ett bolag är; vad är det för problem ni vill lösa, vad är det för nån flaskhals. Då är 
det ofta inte flödet utan då är det ofta brist på synlighet och då är det ju flödestavlan som blir 
det centrala och då är det kanske inte Scrums flödestavla med sina tre: det här ska vi göra, det 
här gör vi och det här är vi klara med. Utan då behöver man kanske hur ser vårt flöde ut, vad 
har vi för stadie på saker och ting och kanske skapa en kanbantavla, där man kan följa saker i 
jämna flöden. Det brukar vara den ena saken. Den andra saken som man brukar vilja ha med 
Scrum, det är ett samarbete med tvärfunktionella team och den aspekten kan man definitivt ta 
men då framför en tavla där man jobbar dagligen med omplaneringar och prioriteringar, så det 
skulle jag ställa i det läget, den frågan: vad försöker ni lösa? 

Så som vi ser det så tror jag att, det dom vill försöka lösa det är att göra det som behövs 
göras nu, det gör vi nu och inte lägga massa tid på saker som dom vet kanske inte kommer att 
hända. 
A just det, så blir det en löpande omplanering, med prioriteringen efter att maximera. Det som 
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ni beskriver på ett övergripande team och sen mindre andra. Det liknar ju det som SAFe – 
Scaled Agile Framework, kallar för programnivån. 

Scaled Agile Framework har tre nivåer teamnivå som är där folk gör saker, det här 
tvärfunktionella teamet. Programnivån där man koordinerar vad som ska göras utav flera 
olika team i en ständig dialog, dom tar det till; det här ska du uppnå, sen så har man 
samplaneringar mellan teamen och mellan programmet och så tar de här teamen på sig och 
gör sina delar och så syr programmet ihop. Sen så har man en portföljnivå som hanterar flera 
program. Man tänker sig att man har en pyramid och där jobbar man med de här strategiska 
besluten, det här ska vi investera i och så. Här uppe ligger man på år, halvår, kvartal. 
Programnivån då är det mycket halvår, kvartal, månad. Och så team nivån då är det månader 
och veckor och dagar mer. Så att det låter som att ni ska titta på just SAFe, programnivån och 
teamnivån, titta på dom rytmerna dom använder. SAFe är ju fritt tillgängligt på nätet, har 
dock väldigt mycket mjukvaruslagsida och har också det här konceptet med sprintar väldigt 
hårt. Så SAFe föreskriver, eller SAFe fram till nu i höst har alltid föreskrivit att alla ska jobba 
i samma sprint takter, väldigt marscherande takt. Nu så har man öppnat upp för flera 
kanbanteam, alltså team som jobbar med löpande flöden istället. 

Det som i alla fall Vd:n, han som vi har fått uppdraget av, det är att dom vill bli mer, för så 
som dom har det nu innan planerar dom hela projektet och sen så när det kommer in en ny 
kund som säger: -Jag skulle bara vilja veta. –Ja, visst om ett och ett halvt år får du hjälp med 
det. 
Det funkar inte, och då har dom tänkt att man hela tiden jobbar med det som är mest aktuellt 
så kan man: -Ja, men om tre veckor så kan vi hjälpa er med det. 
Och det som ska styra där, det är ju backloggen, den orderboken och med den kan man jobba 
på ett strukturerat sätt med kontinuerlig omplanering, så den är nyckeln. Det klassiska, alltså 
när man ska en Lean implementation någonstans då handlar det jätte mycket om att identifiera 
flödet så att man kan få olika grupper att svärma runt samma flöde. Och Scrum gör det här i 
det lilla för där identifierar man flödet för teamet, man ska göra det här och det här har vi gjort 
och så svärmar det här lilla självstyrande teamet runt det, det är liksom en liten bit. Men 
jobbar man storskaligt och man ska få agilitet i en större organisation och det här är exakt 
samma i alla Lean implementationer då tittar man ju på lite helheten och så tittar man på, vad 
är det för grupper som kan svärma runt sina delar. Hur ska vi se till att överlämningarna 
mellan dom grupperna blir så mjuka och fina som möjligt och det är den som är nyckeln. Och 
backloggen är bilden utav värdena i Scrum, för backloggen består utav stora lösa idéer som 
man bryter ner, dom här paketen ska vi satsa på och så hittar vi funktioner som är lite luddiga, 
men så specificerar man dom och bryter ner och specificerar och så vidare hela tiden 
kontinuerligt och det sker som en pågående process och då sker också den här 
omprioriteringen hela tiden som en pågående process, så det är den som är nyckelverktyget. 
Så när ni ska hjälpa dom med det så ha fokuset på processen på det ni ska svärma runt, alltså 
arbetspaketen, mer är fokus på team uppdelning och hur man sorterar team. För det är ett 
vanligt misstag som vi människor lätt gör när vi ska organisera arbete, att vi börjar fokusera 
på människor och roller och hur ska arbetet organiseras, innan vi har en klar bild av vad exakt 
är det vi sak göra. Lean bygger på att vi tittar på: okej, här är kunden, vad blir kunden glad av, 
hur ska vi nå dit och vad krävs för att nå dit och dit och dit. Och så tecknar man en bild utav 
värdeströmmarna och sen tittar man på vilka beslut behöver vi göra och vilka aktiviteter 
behöver vi i varje del här och efter det blir det en fråga: okej, vem kan göra det? Och han som 
tog Lean till västvärlden, James Womack eller Jim, det var han som skrev boken: The 
machine that changed the world. Han har beskrivit mycket, framför allt på senare år, om ni 
googlar Jim Womack och sen så purpouse, process, people, för det är hans minnesramsa 
stämma i bäcken och säga kom ihåg: börja med purpouse – kunden, process – vad är det vi 
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ska göra, sen people – hur ska vi organisera oss. Det är väldigt vanligt att man möter och dom 
är inne i et här management tänkandet där man ska fokusera på hur ska man tilldela roller, hur 
ska vi fördela arbetet? Stopp, vi vet inte vad det är för arbete ens engång, det är det man måste 
kontra med då. Så att ha fokus på det och i det så kan man då lära sig mycket av tillexempel 
SAFe:s sätt att dela in backloggen och låta den prioriteras mer och så. I den ändan brukar jag 
börja. 

 

Med det teamet jag sa från början med cheferna, från sälj, design och alla dom här, dom 
killarna planerar backloggen vad som ska göras och varför saker och ting ska göras och sen i 
sin tur, hur funkar det, banar dom ner i varsin grupp och blir produktägare eller? 
Ja, hur man sen trattar ner det där i grupperna, hur man organiserar grupperna, när man väl vet 
vad det är man ska göra och man vet, hur ser Swisslogs införande projekt ut. Dom har ju vad 
jag vet, jag har varit där i två omgångar och pratat med dom, då har dom ju en projektmodell 
som styr, som är väldigt mycket gör såhär. Men projektmodeller består ju alltid av massa 
aktiviteter får att man vill nå vissa delresultat på vägen. Om man istället fokuserar, inte så 
mycket på projekten, på aktiviteten, utan på delresultaten, vad är det som man behöver veta, 
vad är det man behöver göra för att uppnå en implementation hos en kund med Swisslog som 
matlagare, då får man en bild av det, har man den på plats då kan man sen ställa sig frågan: 
hur ska vi bemanna teamen, hur mycket ska vi ha en funktionell indelning och tvärfunktionell 
indelning, hur bör vi organisera och när vi har det då kan vi se hur på bästa sätt man flödar 
jobben. Oftast brukar det vara bra att man har regelbundna kadenser, nu har vi lite större 
arbetspaket som vi ska börja ta tag i och sen så att man då tillsammans team och ledning där 
kommer fram till vem som gör vad. Också för ett dragande flöde för att precis som i all Lean 
produktion jobbar man ju inte med att någon planerare trycker ner grejer, gör det här, du ska 
göra det här, du sak göra det, utan dom som har kapaciteter säger nu kan vi ta mer, Scrum 
bygger ju så också, det är helt och hållet ett dragande flöde, SAFe bygger så också, så att få 
till ett dragande flöde sen hur teamen drar till sig arbetspaket och att dom då är målinriktade 
mer än uppgiftsorienterade för att folket på golvet har ofta klart för sig vilka uppgifter som 
krävs om dom bara får målen presenterade för sig. Oftast så är aktivitetsbaserade 
projektmodeller är lite formulerade för att folket på golvet inte ska behöva veta hur man gör 
utan man får det liksom serverat för sig och det skapar en oagilitet. Att tillsammans med dom 
experterna som har varit med, skildra och beskriv hur ser flödet ut och därifrån tänk tanken, 
hur kan vi då på smidigast sätt svärma runt flödena, det är en sån där, det är själva 
omsvängningen från att projekten ser alltid ut såhär, vi planerar dom såhär och så fördelar vi 
arbetsuppgiften så. Till att det är det här vi behöver göra, det här vi behöver uppnå, då drar vi 
det till oss. För har man den mekanismen på plats, då har man den infrastrukturen som krävs 
för att man ska kunna gå in och säga: stopp, då gör vi inte det här, då levererar vi det här 
istället, det här är bra nog. Då får man den här, i och med att dom själva hela tiden drar åt sig 
det dom behöver och dom vet vad dom ska göra då kan man bara reglera: nej, gör inte det här, 
gör det här istället. Nu vill dom ha en sådan lösning, kan vi skapa en förenklad variant av den 
lösningen, skulle det vara good enough och ha den dialogen pågående. 

 

Tror du att det skulle finnas någon vinning i att en kund är med på något sätt. 
Ja, det beror alldeles på hur deras, jag kan ju deras process för dåligt för att veta det. 

För i dagsläget, i designprocessen kan det hända att du är min kund och jag får information 
från dig, jag tar tillbaka och designar och levererar till dig och så säger du: nej, det är 
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verkligen inte det jag sa. Om man har en kontinuerlig kontakt innan man är klar så måsta 
man ju kunna i alla fall avbryta snabbare om man gör fel. 
Jo, så är det, men det räcker inte bara med en kontinuerlig kontakt med kunden, för att 
kvalitén på själva samtalet med kunden måste bli bättre också. För kunden vet inte vad 
kunden vill ha och vi vet inte deras behov, så att man måste ha tekniker för att luska fram det 
där och inom användbarhets, alltså useability och produktdesign och så finns det många 
tekniker som vi också använder inom IT och som passar väldigt bra med agila metoder. Men 
det är sånt där att man hela tiden kollar på effektkartläggning, när man jobbar och lägger upp 
allting i ett flöde så ser man att det blir jädrigt dyrt, det bir dyrt med väntan förstås, det är det 
han har insett. Det är dyrt att vänta i ett och ett halvt år. Men det är också dyrt att 
överhuvudtaget investera i saker och ting där man inte vet om, är det den här eller den här, 
vilken har störst nytta? Vi har en bandbredd som är såhär och har kapacitet att göra två paket 
just nu, här får vi tre paket; vilka två ger oss mest nytta? Det är en fråga som blir aktuell under 
hela processen, det är det man vinner. Det är där man får en jättestor ekonomisk utväxling på 
agilitet och då måste man ha en spårbarhet. Det här som vi gör nu, vilken affärsnytta ger det 
för kunden? Och då finns det en teknik som heter effektkartläggning eller impactmapping 
som man kan använda för det, som bygger på att när kunden har ett önskemål så möter man 
kunden med frågan: Varför? Varför vill du ha det? Vilket hinder ser du med det som är idag, 
som vi ska hjälpa er med? Vilka nya möjligheter ser du? Så att man hjälper kunden att komma 
ner och grunda liksom i sin egen affär. Där ifrån, ja men då kan vi kanske ta det här. Så att det 
är inte bara att blanda in kunden utan också att man blandar in kunden med tekniker få 
intervjutekniker som gör att man kan få fram liksom en effektstyrd design det är också viktigt. 

Man måste göra en bra behovsanalys helt enkelt. 
Ja och kontinuerligt, hela tiden för att inte göra den här att nu har vi gjort behovsanalysen, 
därför att insikten hos både vi som levererar och kunden som tar emot om, jaha det är det här 
jag behöver egentligen, det förändras under resans gång. För dom har inte fattat det dag ett, 
det har dom aldrig gjort. Särskilt inte om det är en beställare lite högt upp, som jag kan tänka 
mig att det är här då eftersom det är väl inte gratis att installera saker av Swisslog? Då är det 
ju lite prestige projekt och då befinner sig dom cheferna ganska lång ifrån sitt eget golv och 
har ofta en ganska luddig uppfattning om vad är det egentligen som kostar, vilka slöserier har 
vi egentligen. För dom har ju säkert inte kommit så här långt i sitt Lean arbete med att blanda 
in folket på golvet så av det skälet så måste man hela tiden hjälpa dom att komma ner till det 
är det här. Och så löpande kontinuerligt, för ska man göra en löpande prioritering så måste 
man också ha ett löpande sätt att plocka fram värde, för har vi inget löpande sätt att plocka 
fram värde, då har vi inget sätt att prioritera då kan vi lika gärna kasta tärning. 

Det gäller att få kunden att förstå att man inte bara gör en stor behovsanalys, utan flera små 
snarare. 
Precis, alltså behovsanalys är en kontinuerlig sak som man hela tiden jobbar med, samma som 
vi jobbar med design kontinuerligt och faktiskt då kanske införande. Om man jobbar med 
hårdvara så kan det ju hända att själva införande stagen är så pass dyra så att delleveranserna 
kanske inte kan komma kontinuerligt på det sättet, men ändå att man siktar på så små 
leveranser och införanden som möjligt. Där att jag tror säkerligen att chefen där har helt rätt i 
att behöver jobba med att hitta, bara leverera det bästa hela tiden, den mest nödvändiga, men 
då måste man också stärka upp inte bara det här om backlogg och svärma runt, utan också ha 
metoder för att ta reda på vad är det som är bäst, kontinuerligt i det lilla. För det kommer nog 
inte att räcka, att bara införa backloggen och möjligheten att prioritera om, om man inte också 
har med strukturen för hur man ska kunna prioritera om. 
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Om vi återgår då och det här är ju intressant om ni dessutom vill göra lite skolarbete av det 
hela, som ni väl ska göra och lämna in, som teoridel, då är det så här; SAFe – Dave 
Leffingwells konstruktion, Scale Agile Framework. Han bygger ju mycket av de ekonomiska 
resonemangen på en annan farbror, som heter Donald Reinertsen, som är en amerikansk 
professor i produktutveckling som forskar mycket och skriver mycket om de här ekonomiska 
modellerna och sambanden. Han har bland annat skrivit en bok som heter ”Flow – second 
generation Lean development” som är skit bra, det är 139 sidor eller något sånt där, 
ekonomiska principer som han leder i bevis helt enkelt då, som till exempel varför vänte 
kostnader är så hiskeligt dyra, det är inte bara det att du uppehåller, asså blir det någonting i 
en leverans fördröjt, det är inte bara det att du uppehåller resurserna, det är utebliven 
effekthemtagning, det är möjlighetskostnad i nästa uteblivna effekthemtagning so du skjuter 
framför dig, så att försena någonting får en enorm utväxling i form utav kostnad och det gör 
det att leverera en lite halvdassig lösning lite tidigare som kanske inte  har hela 
effekthemtagningen men en del av de, blir om man räknar på det extremt mycket billigare, 
den typen av ekonomiska resonemang är den boken full av och vissa av dom principerna 
måste man implementera för att kunna prioritera på rätt sätt och då är det särskilt med tanke 
på att vänte kostnader eller fördröjningskostnader är jätte dyra/höga, utifrån det så måste man 
ha klart för sig att det betyder att det nästan alltid är det kortaste jobbet den enklaste eller den 
snabbaste lösningen är den som nästan alltid ger störst ekonomisk effekt, så sikta på att göra 
den först. Alltså lågt hängande fruktgrejer, men alltså inte bara lågt hängande frukt, det här vi 
tar värde dividerat med kostnad för varje initiativ så rangordnar vi efter det, den kvoten. Det 
räcker inte att tänka så för att om man gör det så är risken stor att man tar: -A, det här är 
jädrigt dyrt projekt, men så har vi en sån här effekthemtagningspotential. Så att kvoten är bäst, 
därför satsar vi på det projektet först, ja men om det tar längst tid innan du realiserar den där, 
sammantaget blir det dyrast att lägga den först. ”Weighted shortest job first”, brukar alltid stå 
som förkortning WSJF. Man behöver inte tugga igenom alla de här 139 ekonomiska 
principerna men just Donald Reinersens ”cost of delay” – fördröjningskostnaden, det är så 
han gör för att ställa: hur värt är det att rätta ett fel jämfört med att skapa en ny möjlighet i en 
process? Det beror ju på, det här felet kostar så här mycket att inte ha rättat, den här processen 
kostar så här mycket att inte ha i produktion. Då kan man ställa saker mot varandra på ett 
väldigt bra sätt och så visar han då med ekonomiska resonemang hur och med modeller att det 
är matematiskt sunt att göra så och då inser man också att mycket utav dom här modellerna 
som vi gärna använder i industriell ekonomi, när vi ska prioritera saker och ting, dom är inte, 
dom leder oss lite fel. Så där har ni en viktig sak den ekonomiska styrmodellen, att titta på de 
för det är en central del i att  lösa ett agilt flöde. Bara dela in i team som svärmar, gör inte 
speciellt mycket. 

Det som vi har tittat lite på, men kanske inte läst så jätte mycket om, ”Scrum of Scrums”. Det 
är ju lite det vi pratade om innan att det är ett team som banar ner i flera team. 
Ja, fast grejen är den att ”Scrum of Scrums” är en, problemet är att det du behöver ha 
skalbarhet om är ofta inte teamens samarbeten. ”Scrum of Scrums” handlar ju om att 
Scrumteam, eller ja agila team eller Leanteam oavsett om dom jobbar i sprintar eller inte att 
dom synkar på en övergripande nivå och berättar för de andra om vilka hinder de har och så, 
det är bra men det i sig räcker inte. Det är produktledningen eller 
produktionsledningen/leveransledningen, det är där ni har skalbarhetsproblemet och det är ju 
jätte synd att det är någonting som väldigt många som har skrivit om Scrum och så, dom har 
negligerat det. Det ändras ju nu då i och med att det finns ramverk som SAFe och att folk har 
gjort erfarenheter av storskaliga dokumentationer och det är hur man leder prioriteringsarbetet 
och nedbrytningsarbetet som är nyckeln, det är på den nivån man måste synkronisera mer. 
Sen kan teamen gott självsynkronisera i ett ”Scrum of Scrums” sätt, men det viktiga för 
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bolaget eller för firman är att man får snurr på det värdeskapande, de är det centrala, hur ska 
dom jobba med det. 

Fördelen som jag tänkte i alla fall, jag vet inte hur du(Alexander) har tänkt. Fördelen med att 
använda ”Scrum of Scrums” som jag tänker det är för att man får bra koll på vart andra 
ligger till. För om det är ett jätte stort projekt och till exempel IT-avdelningen: allt löper på, 
vi har inga problem. Medan en annan hårdvara: Vi har problem, leveransen dröjer. Och så 
gasar dom(IT) iväg mycket snabbare än vad de hade behövt. 
Ja, precis och det jag säger att ”Scrum of Scrums” är jättebra när man redan har den här 
gemensamma planen att utgå ifrån och rapportera, flagga och kunna synka, absolut men vi har 
ett projekt och nu så ligger dom före, det bygger ju på att projektplanen redan är gjord då. 
Men den effekten vi vill ha här nu är ju att inte behöva göra eller hålla oss till en plan som 
löper arton månader fram i tiden, det är det som är själva affärsfallet här och det är därför som 
det är rutinerna hur man hanterar värdeflödet, prioriterar, bryter ner. Med prioriterar menar 
jag säger nej till saker inte säger ja till saker utan säger nej. Hur man då maximerar värdet i 
en stor backlogg kontinuerligt över tid när man ska serva många kunder, det är nyckeln. Sen 
så kommer den där ja absolut, men det är en senare grej. 

Men vi tänkte att dom jobbar ju med flera projekt samtidigt, då gäller det ju att man får ner 
en bra backlogg för varje projekt och jämkar ihop den, för då kan du kontinuerligt ta det som 
är störst behov av. 
Precis, jag får nästan ta och rita. 

Det var lite det han berättade, nu går jag tillbaka till mitt exempel igen där IT gasade iväg för 
långt, så berättade dom att dom har liksom tackat nej till projekt som kanske bara IT-
avdelningen hade behövt göra, men dom har tackat nej för, nej vi behöver lägga tiden på det 
här. Fast nej, ni hade inte behövt tacka nej till det här för ni ser att dom har blivit försenade 
på det andra stället så ni hade kunnat tacka ja. 

Och det är jätteviktig information, det är superviktig information och få den återföras, men det 
är steg två. För att det är det här, vad ska dom ens göra. (Ola ritar och beskriver) det här kan 
man se är en bild av en backlogg, detta är SAFe:s fyrdelade 
backlogg. Längst ner har vi effektmål, dom är businessgoals, det är 
självklart hur vi överhuvudtaget ska hålla på å göra saker. Sen 
ovanför finns det massa idéer och initiativ, dom är luddiga, ur dom 
så bryter man ut, på det här ska vi satsa. Projekt är en eller flera 
sådana här. 
Var och en av de här lådorna, det är alltså något som kan levereras, 
produktionsättas separat och ge ett värde, dom har liksom ett eget 
businesscase i sig. Och dom kan då delas in i mindre delar och 
jobbar vi med mjukvara så är det funktionalitet, som till början är 
outredda, sen så blir dom utredda, men dom kanske fortfarande är 
för stora för ett team att ta sig an under så kort tid, dom måste fortfarande skivas ner. (de två 
cirklarna ovanför backloggen är två agila team.) Det ena teamet kan säkert ta hand om det här 
paketet, men man måste fortfarande skiva ner det så då har dom sin backlogg här (strecken 
under själva teamet är teamets egen backlogg). Och det här teamet likadant, men den här 
uppgiften den är klurig, då får teamen samsas om att skiva ner (ta lite var) och synka om den. 
Det här är raffinaderiet, ständigt flöde utav nya idéer som utkristalliseras, som hackas ner och 
som blir färdigtänkta och färdigskivade och i en viss takt så spottar man ur sig grejer. 
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Den här typen, när man jobbar på olika nivåer, lite större saker, man har portföljnivån, 
programnivån och teamnivån. Någon form av synkronisering/koordinering runt det här och 
hur lösningsprocessen, hur man tar fram grejer där, det är a och o. För det är då man kan se 
att, ja nu har dom här blocker, och då gör vi så, då skiter vi i den här eftersom dom kan inte 
göra sin grej ändå och dom är fullchokade då kan vi routa om dynamiskt att dom får jobba 
med den i stället och fokusera på det här. Den här kanske då hänger ihop med den å i och med 
att dom blockerar blir den kanske försenad och då får vi en omedelbar signal om det, så då får 
vi börja ta det med den kunden, att tyvärr vi har råkat ut för problem, men då behöver inte 
dom stå still och vänta utan kan fortsätta på den här grejen som är kopplade till den, då kan 
dom säga att: nu verkar det som att vi ligger lite före i schemat. Det är precis den typen av 
dynamisk styrning som vi har. Och Scrum of Scrums som du pratade lite om, den effekten 
som dom hade haft de är just när dom får feedbacken tillbaka, hur ligger vi till. Men vi måste 
i en loop med styrningen, det är därför jag säger att produktledningen eller leveransledningen 
är central hur man ser på arbetet. 

Jag tror inte att dom kommer våga köra Scrum helt ner, så långt ner. Utan jag tror att dom 
kommer göra den här traditionella behovsanalysen som dom redan gör, kanske planera upp 
hela projektet, som dom redan gör idag och där ifrån sen försöka samköra projekten. Och i så 
fall skulle väll Scrum of Scrum va det bästa? 
Man ska absolut ha det. Då kan man ha, man brukar säga att agilt, det går ut på att 
kontinuerligt granska och anpassa, inspect and adapt. Scrum of Scrums handlar ju jätte 
mycket om inspect, att granska nuläget och adapt, styra i den mån att dom här får styra sig 
själva, i många organisationer så har dom inte så starkt självstyre så då blir ju Scrum of 
Scrums mer en fråga om inspect, att man berättar. Och vad som då händer är att då kommer 
verkligheten slå till, och då plötsligt istället för att dom, problemet med projektmetoder är att 
projekten ser sig själva som isolerade stuprör. Och det är det vi inte vill. Precis och det är ju 
den illusionen man spräcker med en gemensam backlogg eller bild av gemensamt värdeflöde. 
Och vad som händer då är, då får dom som styr eller dom som beslutar om initiativen förut 
har dom haft vana vid att besluta att ni får go och ni får go, men dom har inte haft något bra 
sätt att hantera det här (mummel) så att man dynamiskt mjukt kunna lägga på kapacitet här i 
stället har man inte haft, nu plötsligt får man det direkt. När man jobbar med backlogg så får 
man information om förseningar mycket mycket tidigare, man får starkare signaler tidigare 
och vad som händer då när man inför det i en organisation, för jag har varit med om precis 
den grejen som du berättar om, att organisationen säger att: de här är ett sätt för dom att jobba 
bara, vi planerar som vanligt och så plötsligt börjar det sättet ge dom information, så har dom 
inte verktyg, vad ska vi göra med den här informationen? Där måste dom börja leda 
dynamiskt, där måste dom ändå införa det som vi har pratat om, en form av utav löpande 
ledning. 

I dagsläget är det så att när säljarna få go, att det här projektet satsar vi på, då tar dom sina 
resurser och sen så är det mina resurser, rör inte dom. Fast i verkligheten så kanske den här 
IT-killen, han behövdes bara 50 % av sin arbetstid, men dom tog ändå 100 % och då fimpar 
dom något annat som han kanske hade kunnat göra egentligen. 
Eller even worse, i stället man säger att du är min till 50 %, ja men du är min till 50 %, det är 
bra då har vi inte mer än 100 % men det är bara det att dom här behöver ju mig samtidigt 
ändå. Jag är ändå belagd till 200 % för dom kommer samma fredag, så att det blir en 
kulturkrock när dom gör det, men det blir ett uppvaknande ett nyttigt uppvaknande. Och då 
finns eller det finns sätt att hjälpa dom här. För att man säger, på strategisk nivå: här säger 
man bu eller bä. Go eller no go, det har dom flesta, budgetuppföljning, ekonomisystemet 
brukar vara mycket på det här. Operativt har många koll på också, men här, den taktiska 
nivån, det är den som skiter sig i det här läget när man börjar presentera dom här sakerna. Då 
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är rekommendationerna att sätta ihop ett tvärfunktionellt styrteam här med någon från 
businessen och någon från tekniken och så och att dom jobbar med en löpande planering, det 
finns en teknik som heter rolling wave (här var vi tvungna att bryta intervjun för att fortsätta 
en stund senare.) 

Oftast så har ledningen den här idén, här spottar vi ner någonting ner på golvet, det tar för 
jädra lång tid så dom här nere måste börja jobba på ett nytt sätt. Vi har hör det här om Scrum, 
det är bra. Det bygger på ett koncept att man splittrar upp och så gör man det vettigaste först. 
Och grejen är det att när man säger det så eller dom börjar jobba så, det är då: men vad är det 
vettigaste, det är säker det här. Och helt plötsligt så (förskräckt ljud). Dom måste jobba här, 
dom måste ta en aktiv del i att antingen aktivt styra eller fatta rambeslut så att folk på golvet 
kan aktivt styra. Det bästa brukar vara en mix, det bästa brukar vara när man skapar en faktisk 
grupp eller en förvaltningsorganisation med en grupp som styr och vi säger att den är 
tvärfunktionell och nästan alla förvaltningsmodeller utav mjukvara och IT-tjänster och så 
vidare har tanken att en sån här grupp sak vara bred, det är det viktiga. Det är också någonting 
nytt om man har det här vanliga push tänkandet att vi tänker ni gör. Vi har en överlämning, vi 
har specar och dokument och det är dom vi tittar på, då tappar man ju, det bygger istället på 
insikten att dom här vet saker, dom här människorna vet saker, kunden här vet saker, alla vet 
saker, låt oss samlas och svärma runt det och göra det på ett, inte ett hippie-flummigt sätt utan 
på ett ganska strukturerat sätt i en sån här grupp. Beroende på hur många parallella grejer man 
har, hur mycket kollisioner det är, vilket förändringstryck det är om kunderna kommer med 
nya grejer. Kontroll hela tiden, så måste dom träffas ofta för att hjälpa till och styra och är det 
inte så då måste dom inte träffas lika ofta det är liksom en till fyra gånger i månaden, en till 
två timmar åt gången ungefär. Och om er uppdragsgivare har den här synen, så är min spådom 
att det kommer bli som det brukar bli i dom lägena att: får man dom nya arbetssätten att sätta 
sig, då väcker det en massa frågor som dom här måste ta action på, vara i beredskap. 

Och vad skulle dom, vad blir det helt enkelt? 
Först blir dom mer vilsna ofta, då får man berätta för dom att nu ställs ni inför frågor, dom här 
frågorna har inte uppkommit, eller det här är inte några problem som uppkommit med det här 
nya arbetssättet, det här är problem som funnits hela tiden. Det är bara det att ni har inte sett 
dom. Dom har orsakat slöserier, dom har orsakat förseningar och dom har orsakat 
kvalitetsbrister i leveransen, i sluttampen av projektet. Vi ser till att bygga ett last responsible 
moment, vid nåt tillfälle måste man komma med ett avgörande eller måste man väcka 
någonting, vid nåt tillfälle måste det ske, det är ofta i leveransskedet. Men det är inte det att 
felen uppstår där, utan dom har ju strukturella rotorsaker längre in, tidigare i beställningen, 
eller i första säljsamtalet kan nåt ha sagts som exploderar ett och ett halvt år senare. Så att det 
här är ju ett sätt att lyfta, öka transparensen, reparera misstagen innan dom uppstår. Och 
förklara då att det här har ni haft hela tiden, nu har ni chansen att agera på dom, och då så 
måste man sedan in och föreslå verktygsstöd. Verktygsstöd i form av, och då men ar jag inte 
tekniska verktyg, då menar jag formella verktyg eller organisationsverktyg, sätt ihop en 
grupp, se till att den är bred. Hur ofta ska dom träffas, jag brukar fråga: vad har ni nu? Ofta så 
finns det någon form av gruppering, men den kanske är reaktiv och bara aktiveras när det 
brinner, kan vi permanenta den och köra mer proaktivt, ofta är den också för smal. Antingen 
så är den för smal med folk med för lite mandat och då kan man inte göra mycket annat än att 
eskalera den, eller så är den smal med mycket mandat, beslutsmässig, men då saknar dom ofta 
markkontakten, därför bredda. 

Det skulle kunna vara ledningsgruppen fast man utökar den med nån som vet hur saker 
arbetas så att säga. 
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Ja, lite så. Oftast så är en ledningsgrupp bra (han visar på tavlan) här strategiskt så och det kan 
vara en del av ledningsgruppen tillsammans med en annan del, eller så är det en helt ny 
gruppering. Men ofta så är själva ledningsgruppen, Vd:n ska väl inte behöva sitta där 
(gruppen som ska kunna lösa de problem som uppstår), utan det är typiskt projektledar, det är 
ju projektlederi fast inte bara för ett projekt och det är inte bara mot en kund eller en leverans 
och ett slutdatum, det är liksom ett projektlederi som tvingas ta hänsyn till hela helheten helt 
enkelt. Och också, nu vet jag inte hur, i mjukvara så är det ofta så också att man sitter ofta 
med förvaltningsansvaret när du gjort någonting, åtminstone en del av förvaltningsansvaret 
blir ditt fortfarande, men projekten bygger på att vi vid tillfälle lämnar över, varsågod, och det 
gör att projektledaren har ett incitament, att inte se till helheten. Även om vi inte vill vara så 
snäva, men i och med att incitamentet styr dom, att bara liksom vi lyckas leverera det här till 
överlämningen, och sen om det är dassigt och kvalitén och inte är förvaltingsbart, det behöver 
dom inte bry sig om. Det här är också en sån aspekt, här tar man också ett livscykel ansvar, nu 
vet jag inte vilket livscykelansvar som Swisslog tar för sina leveranser, det kanske också är en 
sån sak som man borde fråga dom om i workshoppen, för det betyder ju jättemycket, har man 
supportåtaganden? 

Delvis, men inte alltid, dom kan ju ha projekt i 20 år, som dom inte släpper.  
Ja, då är det ju förvaltning, men eftersom man inte har något annat arbetssätt än projekt 
modellen, man har ingen ordentligt genomarbetad förvaltningsmodell, då blir det så. Det är 
sådant som jag är säker på är out of scope för eran grej just nu, men det kommer smälla där. 
På nåt sätt borde man kanske varna för det, eller flagga för det. 

Tänker sig ledningen att beställningen ska gå till på ett annat sätt? Har dom helt enkelt inte 
tänkt tanken. 
Dom vill inte att golvet ska ha något med det här att göra utan dom ska jobba på samma sätt 
som dom redan gör, det här ska bara vara i planeringsfasen, när dom planerar olika projekt. 
För dom vågar inte, det är för mycket pengar säger dom, dom vågar inte ändra på något 
innan dom blir lite varma och vet vad det är dom sysslar med. 
Då skulle vi fråga oss vilka aspekter av agila arbetssätt är det man ta efter, då är det inte att 
iterera lösningen i produktion utan då är det att iterera lösningen på planeringsstadiet. Om jag 
har förstått det rätt, dom modellerar ganska mycket, det är inte så att kunden blir helt, inom IT 
kan ju kunden bli ganska överraskad av vad man får, men ha man väl fått en modell så är det 

Kunden får ett utkast och får tycka till om det och sen tar man tillbaka det och sen får dom ett 
fast beslut på hur det ska se ut och om dom vill ändra något efter det så i vissa fall får dom 
inte det. 
Nä precis för det är ju så mycket, så många saker som ska, dom simulerar väl de här 
lösningarna, volymkraven och de. 
För i så fall är det väl att iterera designen och då är likheten med mjukvara ganska stor. 
Dom vill ha så får iterationer med kunden som möjligt, det är ofta så att man gör en sak och 
så –det var inte riktigt så vi menade. Kommer kunden och säger. Det tar sån tid, fram och 
tillbaka, fram och tillbaka. 
Fast grejen är ju den att, agila manifestet om man tittar på principerna bakom så är det just 
”embrase change”, alltså välkomna förändringar i kravbilden, även sent, att man ställer om 
sitt sätt att arbeta så att det inte blir så besvärligt för dom, den är ju central. 
Det kanske är för att det är så stora grejer. 
Ja precis, det är mer åt det de brukar vara, det är mer det är så stort det vi gör, därför blir det 
så. Det ligger så mycket jobb bakom varje iteration, därför blir det så jobbigt när kunden 
kommer och vill ha en förändring. 
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Det är det jag sa, det är mer långsiktigt att planera kortsiktigt, då blir man mer 
anpassningsbar till förändring. 

Just de, för där är en sån sak, om dom vill ha färre iterationer med kunden, då kanske inte det 
här sättet ät för dom, det kan vara så. Men det här handlar ju om att istället försöka göra det 
lättare och billigare. 

Kanske fler mindre i sådana fall. 

Ja precis, fler mindre, tätare, ha kunden med på banan. Sen vet jag inte hur pass dyrt deras 
modellerande är, det borde inte vara dyrare är att ta fram mjukvara kan jag tänka mig, alltså 
sitta och göra caddar. Det är ju ändå virtuellt arbete. Man gör ju inte mockups och 
frigolitbyggnader. 

När jag säger folk på golvet då tänker jag mjukvara, då är det designers, det är dom som 
menas med folket på golvet, det är då ytterligare ett steg bort då, det är ju själva produktion 
sättningen och dom som levererar själva hårdvaran och installerar och riggar den, det är en 
annan sak, det är inte golvet i det här. Golvet i det här läget är design golvet och kundens eget 
golv, det är det samarbetet vi ska ha fokus på. Men sen är frågan hur mycket dom kan iterera. 

Skulle en kund kunna vara produktägare? 

Oftast inte, för att kunden har för lite kunskap om de nya grejerna, och sen också 
produktägare i Scrum, det är en lite skum grej. För att Scrum, om vi tar en liten backlogg med 
här är userstories, varje userstories är liksom en funktion som vi kan leverera, vi kan leverera 
ett antal sådana här på en sprint på två till fyra veckor och sen så finns det någon lite större 
paketgrej som heter epic. Och det är inte större än att en produktägare som då kan ta ansvar 
för det tekniska produkten kan prioritera och styra det och det är ett tvärfunktionellt team som 
kan stjälpa hela den leveransen, det är ju det lilla, det här är någonting annat och funkar inte, 
det finns ingen människa som är så bra, det är därför den människan måste vara en hel grupp. 
Man kan gott ha kund med sig i, kanske inte just i den här när man pratar om helheten, men 
när man gör breakoutsessions och pratar bara om det ena projektet, då kan man gott ha med 
sig kunden in om man ska ha kundkontakt där. Där har ju Scrum som ramverk hur man gör 
det med refinementprocess och sådana saker, det är inge bra med kund där, för kund är för 
okunnig, det måste ju vara nån som faktiskt kan, alltså vad är det man gör, man prioriterar och 
bestämmer vilka tekniska detaljer som är ”good enough” hela tiden, då måste man ha foten 
ganska bra. 

Produktägarna i dom här små teamen blir då mer naturligt undercheferna som är chef för de 
här då? 

Kan bli, kan va, eller en produkt chef. Det finns lite olika varianter på vem som blir, men den 
här rollen är inte definierad från en verksamhets behov, den här rollen är definierad utifrån 
vad behöver ett utvecklingsteam. Ett utvecklings team behöver ha en klarlagd 
prioriteringsordning, för att det blir bara kaos när alla ringer in och en person man kan gå till 
när det blir liksom frågeställningar, det är vad utvecklingsteamet behöver. Det säger ju 
ingenting om, alltså Scrumförfattarna har ju bara drömt upp att en sådan figur finns, i väldigt 
många fall så finns ju inte den utan då måste man ha ett helt batteri av en organisation runt, då 
är vi inne på den här process och det här vad är det vi ska göra, så att så fort vi tänker lite 
storskaligt så tänk bort den personen och tänk i stället, vad är det för beslut vi måste fatta runt 



63 

själva dom här artefakterna. Och vad behöver vi ha för kompetenser för att kunna fatta dom 
prioriteringsbesluten och naturligtvis väldigt tajt emot kunden som kan sina prioriteringar. 

 

Är det bäst att ha med kunden i en passiv roll i det stora teamet. 

Nej hellre i en aktiv roll när man kör så kallade breakoutsessions. 

Jag kanske förklarar fel, men jag menar att personen sitter med och lyssnar, nu ska vi göra 
det här och nu ska vi göra det här. Bara för att om det är någonting dom vill ändra så får 
dom ändra det i rätt tidpunkt och nästan så att man ger kunden ett ultimatum, vill du ha 
möjlighet att förändra nånting, då måste du sitta med här och veta när saker och ting sker. 

Ja ungefär så, fast inte i enterprise vida nivån utan i en sådan här projekt nivå. Men att man på 
samma sätt skapar en bred grupp, tvärfunktionell grupp som träffas regelbundet och så 
beroende på, hur ofta ska vi träffas då? Ja, hur ofta behöver vi peta in förändringar då? Varje 
vecka, varannan vecka, en gång i månaden, det beror ju på, hur tight samarbete måste vi ha. 
Kunden fattar först, varje vecka, det är ju en kostnad. Men sen inser dom ju att det ger 
möjlighet att styra. 

Är dom då inte villiga att ta kostnaderna och vara på plats där två timmar varannan vecka, 
då får dom helt enkelt inte möjligheten att förändra någonting. 

Man kan göra kommunikationen med kunden på lite olika sätt men den ska vara tät, den ska 
vara kvalitativ och ofta behöver det vara ansikte mot ansikte för att få en bra kvalitet på 
samtalet. 

Vad skulle du säga är de viktigaste förberedelserna som Swisslog behöver göra innan dom 
börjar med Scrum. 

Det är att titta på just flödet. Hur ser vår designproduktion, om du nu avgränsar till 
designprocessen, vad är det vi tar fram i designen, vad är det för artefakter och del-artefakter. 
Kan vi hitta på övergripande nivå, lite mer på detaljnivå och ännu mindre detaljnivå och så 
börja titta på hur dom förhåller sig till varandra och hur, för i dom här små jobbar man med 
tätare takt, dom här lite större, och dom här ännu större (Visar på tavlan, högt upp där en 
backlogg är skapad, jobbar man med tätare takt, medan ju längre ner i 
ledet man kommer, desto längre takttider har man). 

Och trixet är, har man identifierat de här nivåerna, nu har jag fyra 
nivåer här, men det är för mjukvaran, man kan kanske hitta en annan 
indelning hos Swisslog. Och så tittar man på vilka rytmer behöver vi 
ha. Det är att ha det här flödet klart för sig, vad behöver vi göra i de 
här mojängerna, sen blandar man in okej kompetenser. Hur ska vi 
svärma och takta runt? Men först och främst artefakterna, själva hur 
ser backloggen ut, det är det som är det centrala. Att bara klura på den, 
är en övning för alla inblandade. 

 

Tror du att Scrum-spel är något som skulle vara av vinning? 
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Nej, därför att Scrum-spelet handlar om sådana här saker som, nu så har vi möten, nu ska vi 
testa och köra möten, nu ska vi flytta lappar och så där. Då är man redan här, då antar man att 
det redan finns en bild utav värdeskapanden som är implicita. Folk tycker att det är helt 
meningslöst med Scrum-spel, man har inte den stora bilden, så börja inte i den ändan. Börja i 
processen med det ni ska göra. 

 

Tror du att ett företag klarar av att starta upp det här själva, eller tror du att man behöver ta 
in någon som dig att till exempel vara någon form av Scrummaster? 

Ja, man behöver ha stöd i införandet. Man måste dels få reda på hur man ska göra, det kan 
man kanske ta reda på själv. Sen så behöver man ha erfarenhet av själva införandet, alltså 
själva förändringsledningen också. Och det är få organisationer som klarar bägge dom 
delarna, det funkar bra om man har en chef som kommer in och som har erfarenhet och kan 
trigga igång det, då kan det funka bra, men det behövs, det finns ett skäl till att bolaget ser ut 
som det gör idag. En annan sak är att du måste ha en chef som inte kroknar när dom ser att det 
nuvarande ledningssättet inte passar, det kommer att smälla med det, alltid, förr eller senare. 
En chef måste vara villig att förändra sig själv, sin ledarstil. 

Men införande stöd, absolut. 

Vad ser du för nackdel med Scrum? 

Det finns massa nackdelar. Taktning är en sak, det kan införa en hackighet, om man nu ska 
designa sådana affärssystem, kanske det kan passa bra. Att det är för lite, det beskriver en lite 
verklighet, man undviker mycket komplexitet och det finns vissa sådana dolda antaganden. 

Kan man missa helhetsbilden? 

Ja, absolut. Just för att Scrum beskriver i princip det här (visar återigen teckningen på tavlan). 
Att det också är väldigt föreskrivande, gör så, så, så och det lockar fram folk som är otrygga i 
förändring som, vi vågar inte släppa boken. Men boken kanske inte stämmer med er 
verklighet. 

Man måste våga göra på sitt eget sätt. 

Precis, man måste utveckla det. Sen de här agila metoderna är bara påsar, med etikett på, sen 
innehåller dom tekniker. Ungefär samma tekniker finns i alla dom här metoderna, det är hur 
vi applicerar de olika teknikerna i våran kontext som gör förändringen, den här påsen är bara 
starter-kittet. Sen är ju själva verktygen och att man lär sig använda verktygen, det är en 
annan femma och den aspekten är inte så framhävd, så det är väl nackdelarna. 

 


