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Abstract

Att arbeta agilt inom mjukvaruutveckling har under de senaste åren
utmanat de traditionella arbetssätten som exempelvis vattenfallsmeto-
den. Inom Scrum, som är ett sätt att arbeta agilt, är produktägarens och
Scrum-mästarens roller avgörande för hur ett agilt team lyckas. B̊ade pro-
duktägare och Scrum-mästare har många ansvarsomr̊aden och utmaningar
vilket gör rollerna intressanta att studera. Produktägare tenderar att
ansvara för att vara länken mellan teamet som utvecklar mjukvaran och
dess intressenter. Det är därför en nyckelroll inom företag för att lyckas
med att utveckla och underh̊alla mjukvara till kunder och användare.
Scrum-mästare ansvarar för att facilitera Scrum och dess event, samt
ta bort eventuella hinder inom utvecklingsteamet. Rollen som Scrum-
mästare blir därför viktig vid tillämpning och fullföljning av Scrum. Trots
att rollerna som produktägare och Scrum-mästare är centrala inom Scrum
har det tidigare inte gjorts många studier där ansvarsomr̊adena och ut-
maningarna för rollerna har studerats.

Denna fallstudie, som har genomförts hos ett stort svenskt IT-före-
tag, beskriver vilka ansvarsomr̊aden och utmaningar som produktägare
och Scrum-mästare har jämfört med vad som st̊ar i litteraturen. Fall-
studiens syfte är att studera hur produktägare identifierar intressenter,
hur de mäter värdet av utvecklingsteamets arbete och hur de formar och
förmedlar mjukvarans vision. Studien syftar även till att studera hur
Scrum-mästare ser till att Scrum tillämpas och följs, hur de utvärderar
sitt teams arbete för att förbättra produktiviteten och hur de underlättar
teamets arbete. Data samlades in genom att intervjua tio stycken pro-
duktägare och Scrum-mästare, samt genom att genomföra observationer.

B̊ada rollerna har visat sig vara utmanande och kräva stora ledaregen-
skaper. Rollerna har visat sig tolkas olika beroende p̊a vilken produktägare
eller Scrum-mästare som man har talat med. Resultaten fr̊an fallstudien
visar överlag att litteraturen och hur rollerna är i praktiken g̊ar i linje med
varandra. De visar ocks̊a att det finns vissa ansvarsomr̊aden som pro-
duktägare och Scrum-mästare inte tycker överensstämmer till fullo med
verkligheten.
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Abstract

Working Agile in software development has in recent years challenged
the traditional working methods, such as the waterfall method. Within
Scrum, which is a way to work Agile, the role of the product owner and the
Scrum master are crucial to how an Agile team succeeds. Both product
owners and Scrum masters have many areas of responsibility and chal-
lenges which make the roles interesting to investigate. Product owners
tend to be responsible for being the link between the team that devel-
ops the software and its stakeholders. It is therefore a key role within
companies in order to succeed in developing and maintaining software for
customers and users. Scrum masters are responsible for facilitating Scrum
and its events, as well as removing any obstacles within the development
team. The role of the Scrum Master therefore becomes important in the
application and pursuit of Scrum. Although the roles of product owners
and Scrum masters are central in Scrum, there have previously not been
many studies conducted where the responsibilities and challenges for the
roles have been studied.

This case study, conducted at a large Swedish IT company, describes
the responsibilities and challenges of product owners and Scrum masters
compared with the literature. The case study aims to study how product
owners identify stakeholders, how they measure the value of the devel-
opment team’s work and how they shape and convey the vision of the
software. The study also aims studying how Scrum masters ensures that
Scrum is applied and followed, how they evaluate their team’s work to
improve productivity and how they facilitate the team’s work. Data was
collected by interviewing ten product owners and Scrum masters, as well
as by conducting observations.

Both roles have proved been challenging and require great leadership
skills. The roles have been described different depending on the inter-
viewed or observed product owner and Scrum master. The results from
the case study show generally that literature and how the roles are in
practice are in line with each other. They also show that there are some
areas of responsibility where product owners and Scrum masters don’t
think that the literature describes their reality.
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Bilaga B Intervjufr̊agor till Scrum-mästare 46
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Traditionella arbetssätt inom mjukvaruutveckling som exempelvis vattenfalls-
metoden har p̊a senare år utmanats av agila arbetssätt [1][2]. Agil mjukva-
ruutveckling är ett paraplybegrepp för en grupp mjukvaruutvecklingsmetoder
som exempelvis Scrum, XP och Kanban, där Scrum är det mest tillämpade
agila arbetssättet [3][2]. Inom traditionell projektledning förutsätts att ramen
för projektet kan fastställas i ett tidigt skede, vilket möjliggör att allt arbe-
te kan planeras i förväg. Agil mjukvaruutveckling ger å andra sidan utrymme
för förändringar eftersom att arbetet är uppdelat i mindre segment, som kallas
iterationer eller sprintar [3].

Cohn beskriver att produktägarens främsta ansvarsomr̊aden innefattar att förmedla
produktens vision till Scrum-teamet, se till prioritera de arbetsuppgifter som ger
mest värde till intressenter och att ständigt ta beslut som ger maximal avkast-
ning för produkten [4]. Rollen som produktägaren beskrivs av bland annat Cohn
och Golen som den mest utmanande inom en agil organisation eftersom att den
ständigt m̊aste se till att alla intressenters önskem̊al är uppfyllda och samtidigt
ansvarar för att Scrum-teamet först̊ar önskem̊alen och levererar värde därefter
[4][5].

Schwaber och Sutherland menar att Scrum-mästare är ansvariga för att Scrum
först̊as och att det tillämpas av Scrum-teamet. Scrum-mästare gör detta genom
att säkerställa att Scrum-team följer Scrum-teorin och dess regler [6]. Scrum-
mästare är ansvariga för att hjälpa team att enas om vad som kan uppn̊as
under en viss tidsperiod och genom att h̊alla i Scrum-mötena se till att teamet
följer tidsplanen [6][7]. Scrum-mästare ansvarar ocks̊a för att ta bort hinder
som förhindrar teamets framsteg [6][7]. Schwaber menar att rollen som Scrum-
mästare är en av de mest utmanande inom Scrum eftersom att de ansvarar
för att se till att alla delar av Scrum processen fungerar som helhet och att
produktägare och utvecklingsteam samarbetar genom Scrum-event [7].

Tillämpandet av agila arbetssätt ökar inom mjukvaruutveckling och därmed blir
roller som produktägare och Scrum-mästare intressanta att studera eftersom att
de är de som ser till att Scrum tillämpas och att värde levereras till intressen-
ter [2]. Dessa roller har tidigare inte varit fokus inom forskning om Scrum, där
det istället har fokuserats p̊a produktivitet, lagarbete och beslutsfattande inom
Scrum-team snarare än vad rollerna som produktägare och Scrum-mästare in-
nebär och vilka utmaningar som existerar. Forskare menar att det tidigare lagts
mer fokus p̊a att studera faktorer som driver företag till att anta agila arbetssätt
snarare än att studera de som p̊averkas av att arbeta agilt [8].

Denna rapport är en fallstudie som har genomförts vid ett av Sveriges största IT-
företag under v̊aren 2017. Det är en beskrivning av de roller som produktägare
och Scrum-mästare har, där huvudfokus för forskningen har varit att ta reda p̊a
vilka ansvarsomr̊aden och utmaningar de har.
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1.2 Syfte

Examensarbetet syftar till att:

1. Identifiera vilka ansvarsomr̊aden produktägare och Scrum-mästare har i
praktiken jämfört med vad som st̊ar i litteraturen.

2. Identifiera vilka utmaningar produktägare och Scrum-mästare ställs för
och hur de handskas med dem.

3. Ta fram rekommendationer p̊a hur produktägare och Scrum-mästare kan
handskas med de utmaningar de ställs för.

De mer detaljerade fr̊ageställningarna i examensarbetet är:

1. Vilka huvudsakliga ansvarsomr̊aden har en produktägare?

• Hur identifierar produktägare teamets intressenter?

• Hur mäter produktägare värdet p̊a teamets arbete?

• Hur formar produktägare produktens vision och förmedlar den för
teamet?

2. Vilka huvudsakliga ansvarsomr̊aden har en Scrum-mästare?

• Hur ser Scrum-mästare till att Scrum tillämpas och följs?

• Hur utvärderar Scrum-mästare sitt teams arbete för att förbättra
produktiviteten?

• Hur underlättar Scrum-mästare teamets arbete?

3. Vilka utmaningar ställs produktägare och Scrum-mästare för, och hur
handskas de med dem?

1.3 Avgränsningar

D̊a det finns produktägare och Scrum-mästare p̊a flertalet svenska IT-företag
har examensarbetet avgränsats till att studera ett företag genom en fallstudie.
Eftersom att examensarbetet är en fallstudie har inga jämförelser kring hur
rollen som produktägare och Scrum-mästare är mellan olika företag gjorts. Det
gör att slutsatserna fr̊an examensarbetet inte är generaliserande.
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1.4 Rapportens disposition

Denna rapport best̊ar av åtta stycken kapitel:

1. Kapitel 1 introducerar bakgrunden till examensarbetet och syftet med
fallstudien.

2. Kapitel 2 presenterar de vetenskapliga grunderna och tidigare forskning
som är relevant för examensarbetet.

3. Kapitel 3 presenterar den metod som har använts för examensarbetet och
hur dataanalys har genomförts.

4. Kapitel 4 presenterar resultaten fr̊an datainsamlingen.

5. Kapitel 5 analyserar resultaten och jämför de med tidigare forskning.

6. Kapitel 6 diskuterar vilka slutsatser som kan dras fr̊an fallstudien.

7. Kapitel 7 utvärderar resultaten fr̊an fallstudien och hur väl de är i linje
med syftet för examensarbetet.

8. Kapitel 8 diskuterar framtida arbete inom forskningsomr̊adet.

2 Teori

I det teoretiska kapitlen som nu följer presenteras de vetenskapliga grunder som
examensarbetet st̊ar p̊a och tidigare forskning inom omr̊adet.

2.1 Projektledning inom mjukvaruutveck-

ling

Under 1970- och 1980-talet växte mjukvaruindustrin snabbt, eftersom att IT-
företag s̊ag möjligheter med de l̊aga kostnader för mjukvaruutveckling i jämförelse
med h̊ardvaruutveckling [9]. För att hantera överg̊angen till mjukvaruutveckling
tillämpade företagen de etablerade projektledningsmetoderna, men mjukvaru-
projektens tidsplaner var sv̊ara att följa och det uppstod förvirring mellan vad
som hade definierats i användarspecifikationerna och den levererade mjukvaran
[10]. För att undvika dessa problem började man inom mjukvaruutveckling att
använda en projektledningsmetod som fokuserar p̊a att uppfylla användarkrav
och att leverera mjukvara i tid, denna metod är nu känd som vattenfallsmodellen
[10].

Vattenfallsmodellen är en sekventiell mjukvaruutvecklingsprocess, som introdu-
cerades av Winston W.Royce i en artikel 1970, där framsteg i utvecklingspro-
cesser illustreras som flöde som g̊ar igenom olika faser under utvecklingen [11].
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P̊a figur 1 nedan illustreras de olika faserna: kravspecifikation, design, konstruk-
tion, integration, test, installation och underh̊all i ett flöde som g̊ar ned̊at som
ett vattenfall.

Figur 1: Vattenfallsmetoden [12]

Allt eftersom att mjukvaruindustrin har utvecklats har det uppst̊att sv̊arigheter
med att applicera vattenfallsmetoden p̊a mjukvaruutvecklingsprojekt. N̊agra av
anledningarna är [13]:

1. Otillräcklig involvering av slutanvändare

2. D̊alig kommunikation mellan kunder, utvecklare, användare och projekt-
ledare

3. Orealistiska projektm̊al

4. Felaktiga uppskattningar av nödvändiga resurser

5. D̊aligt definierade eller ofullständiga systemkrav och specifikationer

Punkterna ovan visar p̊a de sv̊arigheter som det innebär att utveckla mjuk-
vara som uppfyller kunders och användares behov, samtidigt som att man
m̊aste kunna planera realistiska projektm̊al beroende p̊a sina resurser och de
förändringar som kan ske under utveckling. Eftersom att mjukvaruutveckling
under 1990-talet blev alltmer oförutsägbart och processerna för att utveckla
mjukvara icke-repeterbara utvecklade Sutherland och Schwaber ett nytt pro-
jektledningsbegrepp som kallas agil mjukvaruutveckling [14] [6]. Till skillnad
fr̊an vattenfallsmetoden där hela projektet planeras i förväg utvecklas mjukvara
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inom agil mjukvaruutveckling iterativt och inkrementellt, där fungerade delle-
veranser av mjukvara sker kontinuerligt till kunder och användare, vilket ger
möjlighet till att mjukvara löpande utvärderas och förbättras [14].

2.2 Agil mjukvaruutveckling

Agil mjukvaruutveckling är ett paraplybegrepp för en grupp mjukvaruutveck-
lings metoder baserade p̊a iterativ utveckling, där krav och lösningar utvecklas
genom samarbete mellan självorganiserande multifunktionella team [3].

Agil mjukvaruutveckling introducerades i en artikel av Takeuchi och Nonaka
1986 [15], men det var först när Sutherland och Schwaber [16] diskuterade agil
mjukvaruutveckling under OOPSLA konferensen 1995 som begreppet blev at-
traktivt. Sutherland och Schwaber hade studerat mjukvaruutvecklingsproces-
ser och fann att traditionella utvecklingsmetoder inte lämpade sig för empiris-
ka, oförutsägbara och icke-repeterbara processer s̊asom utveckling av mjukvara.
Tillsammans med fjorton ledande personer inom mjukvaruindustrin utvecklade
dem det agila manifestet, som reflekterar deras erfarenheter av vilka utvecklings-
processer som fungerar och inte fungerar inom mjukvaruutveckling [14]. Varje
utvecklingsprocess som är i linje med begreppen i det agila manifest är agil [14]
[6]:

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg

• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling

• Anpassning till förändring framför att följa en plan

Mjukvaruutvecklingsprojekt är idag dynamiska där krav, design, testprocesser
och funktioner ändras under projekttiden eller under utvecklingen av en mjukva-
ra [17]. Det gör att ”The Stacey Matrix” som är en modell för att hantera kom-
plexitet och som föreslogs av Ralph Douglas Stacey, kan användas för att defini-
era om en utvecklingsprocess bör vara agil [18]. Modellen används för att iden-
tifiera ledningsbeslut baserat p̊a graden av säkerhet och krav överenskommelse.
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Figur 2: The Stacey Matrix [18]

I figur 2 ser vi att om ett projekt är förutsägbart och tekniskt okomplicerat
är traditionella metoder tillräckliga. Om ett projekt är oförutsägbart och tek-
niskt komplicerat lämpar sig agil mjukvaruutveckling. Sutherland och Schwaber
upptäckte redan 1995 att de flesta mjukvaruutvecklingsprojekten idag faller un-
der den sistnämnda kategorin [6].

2.3 Scrum

Den agila mjukvaruutvecklingsmetoden Scrum, som är den mest tillämpade agi-
la mjukvaruutvecklings metoden [2], myntades av Takeuchi och Nonaka som
rugby term för att beskriva hur framg̊angsrika företag utvecklade sina produk-
ter [15]. Scrum fokuserar p̊a hur utvecklingsprocessen ska hanteras istället för
hur koden ska skrivas [3][6] .
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Figur 3: Roller i Scrum rol [19]

I Scrum finns olika roller som visas i figur 4. Produktägare representerar pro-
duktens intressenter och prioriterar vad som ska göras baserat p̊a intressenter-
nas behov [6][7]. Produktägaren är bryggan mellan teamet och intressenterna,
och har till uppgift att förmedla intressenternas visioner till utvecklingsteamet.
Produktägaren ansvarar för att teamet levererar tillräckligt med värde till verk-
samheten och att teamet h̊aller sig inom ramen för projektets budget. Pro-
duktägaren ansvarar även för att utforma en samlingslista med alla önskem̊al
och förändringar för produkten och prioritera dessa, denna lista kallas ”product
backlog” [6][7].

Utvecklingsteamet är självorganiserande och tar p̊a sig uppgifter ur ”product
backlog” och planerar ”sprint backlog” tillsammans. Utvecklingsteamet ansva-
rar för att leverera en “minimum viable product” av produkten i slutet av varje
sprint och leds av en Scrum-mästare [6].

Scrum-mästaren fungerar som en coach och facilitator för Scrum-teamet [6].
Scrum-mästaren är ansvarig för att hjälpa teamet att enas om vad som kan
uppn̊as under en viss tidsperiod och genom att h̊alla i Scrum-mötena se till att
teamet följer tidsplanen. Scrum-mästaren ansvarar ocks̊a för att ta bort hinder
som förhindrar teamets framsteg.

Personer som har ett intresse i projektet kallas intressenter och är inte en del
av Scrum-teamet. Slutanvändaren avser den person som kommer att använda
slutprodukten. Den person som representerar företaget och initierar projektet är
affärsägaren och intressenter, exempelvis försäljning och marknadsföring, är alla
andra personer som har en relation till det system som kommer att utvecklas
[6].
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Figur 4: Process i Scrum [20]

I Scrum är arbetet uppdelat i sprintar, vilket är tidsperioder där man har es-
timerat att utföra ett visst antal arbetsuppgifter och är mellan tv̊a till fyra
veckor l̊anga [6]. En sprint inleds genom att utvecklingsteamet väljer ut de av
produktägaren högst prioriterade användarberättelserna fr̊an ”product backlog”
och skapar en ”sprint backlog” med de berättelser som ska göras den komman-
de sprinten. En användarberättelse är en kort beskrivning av vad användare
vill uppn̊a med mjukvaran. Under sprinten h̊aller Scrum-teamet dagliga Scrum-
möten för att dela med sig av kunskap, se att teamet h̊aller tidsramen för de
tilldelade användarberättelserna under sprinten och upptäcka eventuella pro-
blem och omprioriteringar av arbetsuppgifter.

Ett viktigt särdrag i Scrum är att varje teammedlem kan arbeta p̊a olika de-
lar av systemet eftersom att uppgifter omvärderas och omfördelas under sprin-
ten, och att inlärningstiden till andra delar är liten p̊a grund av de dagliga
Scrum-mötena. En annan viktig aspekt i Scrum är möjligheten till självjustering,
eftersom att teamen efter varje sprint h̊aller ett retrospektivt möte där alla
medlemmar kan säga vad de tyckte gick bra under sprinten och vad som kan
förbättras [6]. I det retrospektiva mötet utvärderar teamen även hur de ska
handskas med återkopplingen p̊a den ”minimum viable product” som man vi-
sade för intressenter.

2.3.1 Definition av produktägare

Enligt Schwaber ansvarar produktägaren för hur produkten utvecklas och för
att vara bryggan mellan produktens intressenter och Scrum-teamet [7]. Sch-
waber menar även att produktägaren är ansvarig för produktens finansiering
genom att skapa produktens kravspecifikation, m̊al för produktens avkastning
p̊a investering och planera produktens släpp [7]. Produktägaren ska tillsammans
med intressenter och Scrum-teamet kontinuerligt se till att de mest värdefulla
funktionerna i produkten utvecklas och detta uppn̊as genom att produktägaren
prioriterar korrekt i ”product backlog” [7].

Mirsa menar p̊a att produktägaren är bryggan mellan externa eller interna in-
tressenter, organisationens vision och Scrum-teamet [17]. Produktägarens upp-
gift är att se till att Scrum-teamets arbete är i linje med intressenternas och
organisationens vision [17]. Produktägaren och Scrum-teamet bör ständigt sam-
arbeta och planera tillsammans hur man skapar mest värde för produkten [7].
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Det är viktigt för produktägaren att samarbeta mycket med intressenter för att
i varje sprint kunna släppa den ”minimum viable product” som ger mest värde
till intressenter [17].

I en fallstudie p̊a Spotify gjord av Kristinsdottir [21] beskrivs rollen som pro-
duktägare som komplicerad och varierande och att det kan vara sv̊art att be-
skriva vad det dagliga arbetet för en produktägare är. Produktägarna p̊a Spo-
tify kände att de hade m̊anga olika uppgifter, som främst var kommunikativa,
att handskas med dagligen och kände därför att det var utmanande för de att
göra sitt arbete synligt för Scrum-teamet i synnerhet och för organisationen i
allmänhet.

Enligt Cohn är produktägarens främsta ansvarsomr̊aden att förmedla produk-
tens vision till Scrum-teamet, se till prioritera de arbetsuppgifter som ger mest
värde till intressenter och att ständigt ta beslut som ger maximal avkastning för
produkten [4]. I kommersiell mjukvaruutveckling tenderar produktägaren att va-
ra n̊agon med bakgrund inom marknadsföring eller produktionsledning [4]. Cohn
menar p̊a att rollen som produktägare är en av de mest utmanande inom en or-
ganisation eftersom att den ständigt m̊aste se till att alla intressenters önskem̊al
är uppfyllda och samtidigt ansvarar för att Scrum-teamet först̊ar önskem̊alen
och levererar värde därefter [4]. För att uppfylla intressenters önskem̊al m̊aste
produktägaren prioritera ”product backlog” efter intressenternas intressen och
skapa en produktstrategi därefter. Produktägaren ansvarar ocks̊a för att h̊alla
Scrum-teamet motiverat för att lösa uppgifterna fr̊an ”product backlog”, men
samtidigt inte ge Scrum-teamet uppgifter som är omöjliga eller en tidsramar
som är för korta [4].

Pichler menar att produktägaren ansvarar för att leda utvecklingen av en pro-
dukt som genererar de önskade fördelarna hos produktens intressenter [22]. Det-
ta inkluderar att skapa produktens vision, prioritera ”product backlog”, planera
produktsläpp, samarbeta med intressenter och Scrum-teamet, förvalta budgeten
och förbereda produktlansering [22]. Produktägare hanterar produktlivscykeln
och spelar enligt Pichler en avgörande roll för att föra nya produkter till liv.
Enligt Pichler är en framg̊angsrik produktägare en visionär, doer, ledare, lag-
spelare, affärsmässig, engagerad och tillgänglig [22].

Precis som Cohn menar Galen att rollen av produktägaren är den mest utma-
nande inom Scrum, eftersom att en produktägare först m̊aste identifiera värdet
hos intressenterna med mjukvaran, forma en vision därefter och sedan förmedla
värdet och visionen till Scrum-teamet [5][4]. En bra produktägare bör verka som
en medlem i Scrum-teamet och alltid prioritera Scrum-teamet som hens främsta
kund, genom att alltid finnas tillgänglig. Det är viktigt för produktägaren att
ha ett bra samarbete med Scrum-teamet eftersom att det ökar deras motivation
till att utveckla affärsnytta genom att lyssna p̊a produktägaren och hens feed-
back fr̊an intressenter [5]. Produktägaren är ansvarig för att Scrum-teamet gör
de uppgifter som ger mest värde till intressenter och för att säkerställa att tea-
met först̊ar visionen och värdet för produkten [5]. Galen menar p̊a att eftersom
att produktägaren är bryggan mellan intressenter och Scrum-teamet m̊aste hen
ha goda kommunikationsegenskaper [5]. Eftersom att rollen som produktägare
kräver m̊anga kompetenser är det sv̊art för företag att hitta en enskild person
för rollen, utan istället försöker organisationer att minimera rollen för att göra
den hanterbar för en person [5].
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Sammanfattningsvis har produktägare, enligt litteraturstudien, tre stycken an-
svarsomr̊aden:

1. Kommunikation med intressenter

2. Säkerställa att Scrum-teamet levererar värde

3. Forma produktens vision och presentera den för Scrum-teamet

2.3.2 Definition av Scrum-mästare

Enligt Schwaber och Sutherland är Scrum-mästare ansvariga för att Scrum
först̊as och tillämpas [6]. Detta gör Scrum-mästare genom att säkerställa att
Scrum-team följer Scrum-teorin, dess regler och event [6][7]. Scrum-mästare an-
svarar för att människor utanför Scrum-team ska först̊a vilka av deras interak-
tioner med Scrum-team som är användbara och vilka som inte är det [7].

Scrum-mästare tjänar p̊a olika sätt produktägare, Scrum-team och organisatio-
ner i helhet [6][7]. Produktägare f̊ar av Scrum-mästare handledning med att
finna effektiva tekniker för att hantera ”product backlog” för att säkerställa
att utvecklingsteam levererar värde och hjälper även genom att f̊a utvecklings-
team att först̊a värdet av att definiera användarberättelser i ”product backlog”
[6][7]. Scrum-mästare handleder utvecklingsteam till att bli självorganiserande
och multifunktionella men samtidigt leverera mjukvara med högt värde för in-
tressenter. Detta möjliggörs genom att Scrum-mästare ansvarar för att ta bort
eventuella hinder för utvecklingsteamet som kan leda till minskat värde till in-
tressenter [6][7].

Scrum-mästare hjälper organisationer att införa Scrum genom att leda, coacha
och planera införandet [6][7]. De ansvarar för att anställda inom organisationen
först̊ar och tillämpar Scrum. Scrum-mästare utvärderar kontinuerligt Scrum-
teamet för att kunna göra förändringar som ökar produktiviteten. De bär även
ett ansvar för att samarbeta med varandra för att tillsammans öka effektiviteten
av tillämpningen av Scrum inom organisationen.

Enligt Schwaber tenderar Scrum-mästare att förväxla sin roll med traditionel-
la projektledare, där Scrum-mästarens roll är att verka som en facilitator [7].
Scrum-mästare är ansvariga för att projekt lyckas implementera Scrum, dess
event och regler samt bidra till att öka chansen för projekt att leverera värde
till intressenter [7]. Detta gör Scrum-mästare genom att hjälpa produktägare
med att välja ut de värdefullaste användarberättelserna fr̊an ”product backlog”
och se till att de blir till verklighet inom utvecklingsteamet [7]. Scrum-mästare
f̊ar till skillnad fr̊an en traditionell projektledare inga utmärkelser eller bonusar
eftersom att hen bara verkar som en facilitator.

Schwaber skriver i ”Agile Project Management With Scrum” att Scrum-mästare
tenderar att missförst̊a Scrum och dess event [7]. Ett exempel i boken är en
Scrum-mästare som under dagliga Scrum-möten använde sig av en lista med alla
medarbetares namn med deras assignerade uppgift intill sig och där hans fokus
l̊ag p̊a om medarbetaren hade gjort klart uppgiften eller ej och p̊a att assignera
de nya uppgifter [7]. Scrum-mästaren hade förväxlat Scrum med traditionell
projektledning som handlar om att kontrollera att sina medarbetare har gjort
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vad som bads om vid det senaste mötet och att säga åt de vad de ska göra
härnäst [7]. I Scrum är utvecklingsteam självorganiserande och därför menar
Schwaber att fr̊agorna som medlemmarna i teamet istället ska besvara borde
vara följande [7]:

1. Vad har jag arbetat med sedan det senaste dagliga Scrum-mötet?

2. Vad ska jag arbeta med fram till nästa dagliga Scrum-möte?

3. Vad blockerar mitt arbete?

Scrum-mästaren hade ignorerat sin roll som facilitator genom att välja att inte
fr̊aga sina medlemmar om det fanns n̊agot som blockerade deras arbete. Sch-
waber menar att rollen som Scrum-mästare är en av de mest utmanande inom
Scrum eftersom att de ansvarar för att se till att alla delar av Scrum proces-
sen fungerar som helhet och att produktägare och utvecklingsteam samarbetar
genom Scrum-event [7].

Sammanfattningsvis har Scrum-mästare, enligt litteraturstudien, tre stycken an-
svarsomr̊aden:

1. Se till att Scrum tillämpas och följs

2. Kontinuerligt utvärdera Scrum-teamets arbete för att hitta vägar att öka
produktiviteten

3. Ta bort hinder som förhindrar teamets framsteg

2.4 Double Diamond

Double Diamond kartlägger de divergerande och konvergerande stadierna i en
designprocess [23]. Designprocessen är i Double Diamond uppdelad i fyra faser:
utforska, definiera, utveckla och leverera. Eftersom att det som levereras inom
design tenderar att vara konkreta objekt och slutgiltiga lösningar har Schneider
modifierat Double Diamonds faser till att passa mjukvaruutveckling [24]. Mjuk-
vara är lättare att förändra än ett konkret objekt som har levererats, vilket gör
att det inom mjukvaruutveckling inte är lika vanligt med slutgiltiga lösningar.
Inom mjukvaruutveckling levererar man istället delleveranser, som syftar till
att samla åsikter fr̊an intressenter för att anpassa vidareutvecklingen av mjuk-
varan därefter. P̊a figur 5 illustreras hur Schneider format Double Diamond för
mjukvaruutveckling.
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Figur 5: Double Diamond [24]

Den första fasen i Double Diamond är en trigger p̊a att ny mjukvara behöver
utvecklas, denna trigger kan exempelvis vara en förändring inom marknaden där
mjukvaran verkar [24]. Innan att det har formats en vision eller plan för mjuk-
varan m̊aste man först undersöka vilka möjligheter och utmaningar mjukvaran
st̊ar inför. Genom observationer och kundmöten skapar man sig först̊aelse för
kundernas behov med mjukvaran och marknaden i stort. Slutligen identifieras
vilka möjligheter som finns med mjukvaran inom marknaden och om man ska
fortsätta i processen.

Efter att ha skapat sig först̊aelse för marknaden i allmänhet och sina kunders
behov i synnerhet handlar det om att forma en vision, bedöma lönsamhet och
avgöra hur framg̊ang ska mätas [24]. Det handlar ocks̊a om att skapa en inle-
dande strategi för hur mjukvaran ska utvecklas, men som inte ska vara slutgiltig
utan förändras när nya lärdomar uppst̊ar. Strategin ska fokusera p̊a att definie-
ra vilka som är de önskvärda effekterna eller vad som är m̊alet med mjukvaran
snarare än hur det i detalj ska utvecklas.

Med en vision och strategi p̊a plats handlar det om att i nästa fas utforska de
bästa möjliga lösningarna [24]. Eftersom att vi i denna fas vet vad som är m̊alet
med mjukvaran handlar det om validera vilken alternativ lösning som är bäst
för att uppn̊a m̊alet. Detaljer och krav ska inte ha definierats innan denna fas
d̊a lösningen ska utvecklas inkrementellt och iterativt.

När en inledande lösning har valts p̊abörjas skapandet av mjukvaran. Efter att
ha släppt en inledande lösning till kunder och användare samlas marknadens
återkoppling p̊a mjukvaran för att ge utvecklingsteamet en djupare först̊aelse
för marknaden och möjligheten att förändra strategin och sin lösning därefter
[24].

I denna rapport kommer resultaten fr̊an intervjuer och observationer att användas
för att identifiera i vilka faser av Double Diamond-processen som produktägare
respektive Scrum-mästare är verksamma i.
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3 Metod

Enligt Yin ska man välja forskningsmetod efter figur 6. Där ser vi att när
forskningsfr̊agorna är ”hur”eller ”varför ”, när forskaren har liten kontroll över
händelserna och fokus ligger p̊a en modern företeelse inom ett verkligt sam-
manhang lämpar sig, enligt Yin, fallstudier [25]. En fallstudie är en rapport om
en person, grupp eller situation som har studerats. Om fallstudien exempelvis
handlar om en grupp beskriver den beteendet i gruppen som helhet, inte bete-
endet hos varje individ inom gruppen [25]. Eftersom att jag fick möjligheten att
studera vilka ansvarsomr̊aden och utmaningar produktägare och Scrum-mästare
har p̊a ett svenskt IT-företag valdes fallstudie som forskningsmetod.

Figur 6: När ska man använda vad? [25]

3.1 Genomförande

Den primära datainsamlingsmetoden var semi-strukturerade intervjuer med fem
produktägare och fem Scrum-mästare p̊a det studerade IT-företaget. Semi-
strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har ett par definierade fr̊agor
att utg̊a ifr̊an, men som kan ändras beroende hur intervjun ter sig och det finns
exempelvis rum för följdfr̊agor inom ett visst omr̊ade som är av intresse i re-
spondentens svar [26]. I en semi-strukturerad intervju är fr̊agorna öppna, vilket
innebär att det inte finns n̊agra svarsalternativ. I bilaga A finns fr̊agorna som
användes för produktägare och i bilaga B finns fr̊agorna för Scrum-mästare.

Det första steget i datainsamlingen var att förbereda intervjufr̊agor och utföra
pilottest. Intervjufr̊agorna delades in i fyra teman för produktägare och Scrum-
mästare utifr̊an de ansvarsomr̊aden som identifierades i kapitel 2.2. För pro-
duktägare var teman: intressentidentifiering, värdemätning, utformandet och
förmedlandet av vision och utmaningar. För Scrum-mästarna var teman: tillämpning
och fullföljning av Scrum, utvärdering och förbättring av produktivitet, un-
derlättande av teamets arbete och utmaningar.
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Produktägare och Scrum-mästare som har intervjuats kommer utspritt fr̊an oli-
ka delar av IT-företaget, detta för att försäkra att de arbetar p̊a olika projekt
för att f̊a en helhetssyn. Kriteriet för att bli intervjuad var att den anställda p̊a
företaget förutom att vara verksam inom n̊agon av rollerna och var tvungen att
ha haft rollen inom företaget under minst ett år. Denna minimum arbetslängd
valdes för att göra resultaten trovärdiga och ge en rättvis bild av vilka ansvars-
omr̊aden och utmaningar rollerna har p̊a IT-företaget. Intervjuerna har blivit
ljudinspelade med tillst̊and av deltagarna och deras längd var mellan fyrtiofem
och femtio minuter. Citat som används i rapporten är inte alltid ordagranna,
utan kan ha omformulerats för att vara mer lättlästa. Intervjuerna transkribera-
des utifr̊an de fyra teman för produktägare och Scrum-mästare för att förenkla
den tematiska analysen.

Förutom intervjuer genomfördes även skuggningar av tv̊a produktägare och tv̊a
Scrum-mästare över en arbetsdag för att observera de i sitt vardagliga arbete.
Det inkluderade i skuggningen att vara närvarande p̊a alla interna och externa
möten produktägaren respektive Scrum-mästaren hade under dagen som exem-
pelvis möte med intressenter, inom teamet och externa chefer.

För att analysera intervjuerna och observationerna användes tematisk analys
där data delades upp i de fyra teman som hade format intervjufr̊agorna och där
varje intervjufr̊aga representerade ett tema [27]. Baserade p̊a inhämtad data
grupperades data om flera respondenter hade liknande upplevelser kring ett
tema för att p̊a s̊a sätt kunna definiera olika mönster. Tonvikten lades p̊a att
först̊a respondenternas upplevelse av att vara produktägare eller Scrum-mästare
och deras olika åsikter.

4 Resultat

I detta kapitel är resultaten fr̊an intervjuerna och observationerna indelade i
tv̊a kapitel, produktägare och Scrum-mästare. Under varje kapitel är resultaten
uppdelade i de fyra teman för varje roll som är de som intervjufr̊agorna formades
fr̊an.

4.1 Produktägare

4.1.1 Identifiering av intressenter, kunder och
användare

Produktägarna som deltog i fallstudien hade b̊ade interna och externa intres-
senter. Eftersom att fallstudien gjordes p̊a ett stort svenskt IT-företag var det
vanligt bland produktägarna att ha interna kunder inom sina projekt som i
sin tur vidareutvecklade lösningen för att sedan leverera till externa kunder.
Produktägarna menade att intressenter i deras fall var interna vilket förenklade
identifieringen. N̊agra produktägare berättade att de i början av ett nytt projekt
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ritar ut en tankekarta över hur olika avdelningar inom företaget skulle komma
att bli p̊averkade av projektet och det blev d̊a enklare att identifiera vilka pro-
jektets intressenter är.

Det var vissa produktägare som menade att det inte är en del av deras an-
svarsomr̊aden att identifiera interna intressenter utan istället att det är intres-
senternas ansvar att visa att de är en del av projektet genom att kontakta
produktägaren och visa intresse samt tillgänglighet. Andra produktägare mena-
de att identifiering av interna intressenter inte behövs, eftersom att det faller
sig naturligt inom företaget vilka som har intresse och sätter krav för projektet.

Det produktägare berättade är viktigt för de projekt med interna intressenter
är att identifiera vilka roller de olika intressenterna inom företaget har, eftersom
att det p̊averkar deras syn och krav p̊a projektet. Produktägare 2 berättade
att: ”Oftast är det s̊a att jag st̊ar och brottas mellan säljaren fr̊an företaget till
externa kunder och de interna ekonomerna inom företaget”. Säljaren är m̊an
av att kunden blir levererad all önskad funktionalitet medan ekonomerna inom
företaget är m̊ana om att affärens lönsamhet är god och som produktägare m̊aste
man kunna balansera b̊ada parters önskem̊al.

Produktägare fann det sv̊art att identifiera kunder till projekt, eftersom att
det kunde vara en kedja av interna kunder som skulle addera funktionalitet till
projektet innan projektet hamna hos den externa kunden. Produktägare 5 ut-
tryckte sig: ”Om jag skulle ta hänsyn till hela kedjan av kunder till mitt projekt
skulle jag bli galen. Jag väljer att fokusera p̊a den närmaste interna kunden i le-
veranskedjan och litar därefter p̊a att denna adderar värde p̊a projektet för nästa
steg i leveranskedjan av kunder”. Eftersom att produktägarna i undersökningen
främst hade interna kunder som sin första kund i leveranskedjan fann de inga
sv̊arigheter med att identifiera de p̊a grund av att de har daglig interaktion inom
samma arbetsmiljö.

Identifiering av användare visade sig inte vara n̊agot som m̊anga av produktägarna
hävdade var en del av deras ansvarsomr̊aden, eftersom att de ans̊ag att det var
företagets säljare ansvar att förmedla användarnas önskem̊al och åsikter. Det
fanns produktägare som tillsammans med utvecklingsteamet försökte identifiera
olika typer av användare till sina projekt genom att g̊a igenom användarberättelserna
i ”product backlog” och föreställa sig i användarnas situation.

Produktägarna nämnde att i flera typer av projekt som de är inblandande i är
det den externa kunden som köper mjuk- eller h̊ardvaran som sedan avgör vilket
värde de vill skapa för användarna. Detta gör det sv̊art för vissa produktägare
inom företaget att b̊ade identifiera sina användare och att ha de i åtanke under
utvecklingen.

4.1.2 Vision

Produktägarna som intervjuades och observerades menade att det inte bara
är deras ansvar att forma visionen för projektet och presentera den för teamet.
Enligt produktägarna är det kunder, intressenter, produktägare och utvecklings-
team som tillsammans formar visionen för ett projekt. Produktägare 2 berättade
att: ”Det enklaste sättet att f̊a mitt team att först̊a visionen för projektet är l̊ata
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de vara en del i att forma den”. Produktägarna s̊ag sig själva som ansvariga för
att forma hälften av visionen tillsammans med intressenter och kunder, däremot
den andra hälften s̊ag produktägarna som hela Scrum-teamets ansvar att forma.
Produktägarna ser inte att de har fullt ansvar för att forma visionen, däremot
ser de sig som ansvariga för att visionen som har formats inom Scrum-teamet
är i linje med visionen bland intressenter och kunder och vice versa.

P̊a grund av hur snabb utvecklingen är med nya trender inom IT-sfären menar
produktägare att visionen med projekt ändras snabbt och ofta vilket gör visionen
sv̊ar att förmedla b̊ade till intressenter och kunder, men ocks̊a till Scrum-teamet.
De ständiga förändringarna i visionen för projekt gör att det blir sv̊art för
produktägare att forma och förmedla nya visioner.

Ett problem som produktägare upplevde var att visionen för projekt ibland ten-
derar att formas av högre hierarkier inom företaget, vilket i dessa fall innebär att
produktägaren inte behöver forma visionen utan bara förmedla den. Problemet
med att forma visionen högre upp i företaget och inte inkludera Scrum-teamet
är enligt produktägarna att utvecklingsteamet inte känner sig lika motiverat
eftersom att de inte känner sig inflytelserika i projektet.

Produktägarna menar p̊a att det är viktigt att väga in företagets vision in i
projektets. De säger att även fast man har en jätte bra produkt med mycket
funktionalitet av värde och med en god vision s̊a spelar det ingen roll om inte
visionen för projektet är i linje med företagets. Innan man startar ett projekt
tycker produktägarna att man alltid ska väga in hur projektets vision kan bli
en del av företagets och vice versa.

Ett par produktägare inkluderar utvecklingsteamet i vissa feedback möten med
kunder och intressenter för att de ska skaffa sig en bättre först̊aelse kring deras
behov. ”Jag kan tycka att man ibland distanserar utvecklingsteam alldeles för
mycket fr̊an kunder”, sa produktägare 3 som menade att utvecklingsteamen f̊ar
en bättre först̊aelse kring värdet och tanken bakom varje användarberättelse i
”product backlog” genom att träffa kunder och intressenter.

Produktägare menar att genom att g̊a igenom användarberättelserna och visio-
nen och värdet av de skapar man sig en god först̊aelse för visionen för projektet i
sin helhet. N̊agra produktägare hade tidigare gjort p̊a ett sätt som inte fungera-
de genom att bara dirigera ut specifika uppgifter att göra för utvecklingsteamet,
istället för att g̊a igenom användarberättelser tillsammans.

De produktägare som arbetade p̊a forsknings- och innovationsprojekt inom
företaget berättade att i deras projekt s̊a är det initialt produktägaren till-
sammans med utvecklingsteamet som formar visionen. När utvecklingsteamet
väl har börjat utveckla och kan visa ”minimum viable product” diskuteras den
formade visionen tillsammans med kunder och intressenter.

4.1.3 Värde

De flesta produktägarna menade att det är sv̊art för dem att mäta värdet p̊a
utvecklingsteamets arbete, eftersom att de har interna kunder och inte är med-
vetna om vilket pris deras mjukvara i slutändan säljs för till externa kunder.
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Många produktägare sa: ”Jag har ingen aning p̊a v̊ar avkastning p̊a investering,
det är min linjechef som har och därför bekymrar jag mig inte om det om inte
linjechefen uppmärksammar mig”.

N̊agra andra produktägare menade att värdet p̊a teamets arbete mäts under
sprint reviews, som är när Scrum-teamet presenterar ”minimum viable product”
till intressenter och kunder. Under dessa möten f̊ar Scrum-teamet feedback av
kunder och intressenter p̊a hur de följt visionen och m̊alet för sprinten. Pro-
duktägare använder feedbacken fr̊an dessa reviews för att mäta värdet p̊a tea-
mets arbete, till exempel om teamet enbart f̊ar positiv feedback p̊a ”minimum
viable product” kan produktägare definiera att teamet levererat högt värde.

Produktägare 1 menade att det är produktägarens ansvar att Scrum-teamet
levererar värde: ”P̊a grund av att det är jag som har kontakt med kunder och
intressenter är det mitt ansvar att förmedla till teamet vad vi borde prioritera
att göra under sprinten och följa upp att vi levererar det i tid”. Produktägaren
använder sig av de dagliga Scrum-möten för att mäta teamets värde, detta ge-
nom att se till att de högst prioriterade användarberättelser görs klart först.
Desto fler högt prioriterade användarberättelser som görs klart inom en sprint,
desto mer värde har teamet levererat till kunder och intressenter enligt pro-
duktägaren.

N̊agra av produktägarna menade att det inte var deras ansvar att mäta Scrum-
teamets värde, utan att det är hela teamets ansvar. Däremot menade de att
deras ansvar är att förmedla intressenters och kunders vision för projektet men
att teamet tillsammans ska mäta vilket värde de levererar. Detta gör deras team
genom retrospectives efter att man har presenterat ”minimum viable product”
för kunder och intressenter, där man baserat p̊a feedback väljer vad man ska
förbättra eller fortsätta göra kommande sprint för att leverera s̊a högt värde
som möjligt. Det är enligt produktägarna viktigt att teamet f̊ar rannsaka sig
själva, eftersom att det ökar motivationen hos teamet att arbeta för att leverera
högt värde till skillnad fr̊an om en produktägare skulle vara den som ensam ska
utvärdera teamets arbete.

Produktägare 4 menade att det varken var hens eller teamets ansvar att mäta
värdet p̊a deras arbete utan det är kunder och intressenter som är ansvariga för
det. ”Det är kunder och intressenter som finansierar v̊art projekt, därför vore
det konstigt om det inte vore de som mätte värdet p̊a v̊art arbete”. Under sprint
reviews fr̊agar produktägaren hur nöjda kunder och intressenter är med ”mini-
mum viable product” och vad teamet kan göra bättre under kommande sprint.
Baserat p̊a kunders och intressenter svar ändrar teamet sitt arbete kommande
sprint för att öka leveransen av värde.

4.1.4 Utmaningar

Produktägarna menade att det sv̊araste för de, i och med att de är bryggan
mellan Scrum-teamet, intressenter och kunder, är att kommunicera med dessa
parter och h̊alla alla nöjda. Produktägare 3 sa: Du kommer aldrig kunna h̊alla
alla parter nöjda, det enda jag kan göra är att vara s̊a transparent som möjligt”.
Produktägarna var eniga om att det bästa som man kan göra är att vara ärlig
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mot alla parter och kunna motivera varför vissa beslut har tagits, exempelvis
varför en användarberättelse har blivit prioriterad över n̊agon annan.

Många av produktägarna menade ocks̊a att det är utmanande att vara ansiktet
ut̊at för Scrum-teamet mot kunder och intressenter. Detta eftersom att kun-
der och intressenter har m̊anga önskem̊al och åsikter kring vad och hur saker
ska utvecklas. Produktägarna hävdade att deras ansvar är att försvara teamet
fr̊an kunder och intressenter s̊a att de kan fokusera p̊a att implementera nya
användarberättelse och inte känner sig pressade. Produktägare 1 sa att det bästa
sättet att försvara Scrum-teamet är att: ”Jag försöker extrahera den informa-
tionen fr̊an kunder och intressenter som är mest relevant för Scrum-teamet. Att
veta allt är inte relevant utan bara det viktigaste eftersom att utvecklingsteamets
främsta fokus alltid borde vara att utveckla”.

Produktägarna hävdade även att genom att vara ansvariga för projektets olika
släpp finns det ständigt en stor press p̊a deras axlar. Att kunna pressa utveck-
lingsteamet lagom för att hinna i tid med släpp utan att lägga för stor press p̊a
de som riskerar att omvandlas till n̊agot negativt och samtidigt kunna hantera
pressen och oron fr̊an kunder och intressenter menade m̊anga produktägare är
bland det mest utmanande i deras roll. Det är även utmanande att kunna balan-
sera hur m̊anga användarberättelser som ska inkluderas i varje släpp eftersom
att kunder och intressenter tenderar att vilja ha s̊a m̊anga som möjligt och att
arbetsresurserna och tiden inte finns inom utvecklingsteamet. Produktägarna
menade att det är deras ansvar att förhandla med kunder och intressenter om
ett rimligt antal användarberättelser i varje släpp som utvecklingsteamet kan
hinna implementera inom den utsatta tiden. Hur m̊anga av produktägarna löste
detta var genom att vara transparenta till kunder och intressenter kring resur-
serna inom teamet och hur l̊ang tid teamet brukar ta p̊a sig att implementera
användarberättelser.

Flera produktägare s̊ag ansvaret över att forma och förmedla en vision för pro-
jekt som utmanande, eftersom att man m̊aste ena m̊anga olika parter kring en
vision som därefter m̊aste följas av alla. Det är enligt produktägare vanligt att
kunder och intressenter formar visionen för projekt och att produktägaren ba-
ra blir den som ska förmedla den till Scrum-teamet. I dessa fall blir det sv̊art
för produktägare att motivera Scrum-teamet att arbeta i linje med visionen ef-
tersom att de inte fick vara en del av att forma den. Produktägarna hävdar att
det bästa sättet att forma en vision är att inkludera alla parter eftersom att
man d̊a h̊aller parterna engagerade i projektet.

Produktägarna sade att det är utmanande att hinna i tid med det man lovat
kunder och intressenter d̊a saker och som inte var planerande kan dyka upp
under en sprint. Produktägare 4 sa att: ”Jag och mitt team har aldrig lyckats
bli klara med alla användarberättelser vi har åtagit oss under en sprint”. Enigt
produktägarna är det exempelvis sv̊art att estimera tid för buggar i tidigare kod
som m̊aste åtgärdas samtidigt som de nya användarberättelserna m̊aste imple-
menteras. Många av produktägarna kände att man i sprint planeringen l̊aser sig
till en ”minimum viable product” som kan bli sv̊ar att hinna med p̊a grund av
icke planerade orsaker vilket ger Scrum-teamet en känsla av otillräcklighet.

Att f̊a utvecklingsteamet att först̊a värdet och tanken bakom varje användarberättelse
är n̊agot som flera av produktägarna ser som utmanande. Många av produktägarna
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menade p̊a att deras utvecklingsteam inte alltid prioriterade att ha intres-
senter och kunder i åtanke när de implementerar användarberättelser. Pro-
duktägarna ser att det är deras ansvar att utvecklingsteamet först̊ar värdet
av användarberättelserna och har kunder och intressenter i åtanke under im-
plementation. Att försöka sammanfatta varje användarberättelse med n̊agra f̊a
punkter är nyckeln till att f̊a utvecklingsteamet att läsa beskrivningen och följa
den, eftersom att l̊anga beskrivningar enligt produktägarna inte tenderar att
läsas.

Det produktägarna sade är bland det mest utmanande är att finna en balans
mellan tiden man spenderar med intressenter och tiden man spenderar med
Scrum-teamet. Flera produktägare uttryckte sig: ”Att prioritera min egen tid
är minst lika viktigt som att prioritera bland användarberättelser, eftersom att
jag i största möjliga m̊an behöver vara disponibel för Scrum-teamet för att kun-
na besvara fr̊agor om utvecklingen av produkten”. Produktägare nämnde att
affärsägarens roll tenderar att vara otydlig och inte ger de det stöd som de
skulle behöva, exempelvis genom att hjälpa till med att samordna intressenter
och kontrollera projektets budget. För att kunna möjliggöra tid för intressenter
men framförallt för Scrum-teamet sade produktägarna att det viktigaste är att
kunna prioritera och kunna säga nej, samt att involvera affärsägaren.

4.2 Scrum-mästare

4.2.1 Tillämpning och fullföljning av Scrum

Scrum-mästarna menade p̊a att de tillämpar Scrum genom att applicera dess
event och regler. Genom att se till att teamet har sprint planering, dagliga
Scrum-möten, sprint review och retrospectives säkerställer Scrum-mästarna att
Scrum tillämpas och följs. Scrum-mästarna ser ocks̊a till att man följer Scrums
regler som till exempel är att det ska finnas en ”minimum viable product” i
slutet av varje sprint.

Många av Scrum-mästarna menade att det är deras ansvar att teamet först̊ar
värdet av varje event inom Scrum, eftersom att det största problemet när
man tillämpar Scrum är att många inom teamet inte först̊ar värdet av varje
event och väljer att inte följa Scrum. Enligt Scrum-mästarna kommer Scrum
framg̊angsrikt att tillämpas och följas om alla inom teamet först̊ar värdet av
Scrum i allmänhet och av varje event i synnerhet.

Scrum-mästarna menade p̊a att för att framg̊angsrikt tillämpa Scrum m̊aste
man inkludera team-medlemmarna i att f̊a forma hur man tillämpar Scrum.
Det handlar främst om att den feedbacken teamet ger p̊a retrospectives m̊aste
tas p̊a allvar och förändring i Scrum-processen m̊aste ske därefter. Om Scrum-
mästare inte ändrar Scrum-processen efter teamets önskem̊al tenderar det att
sluta med att teamet inte känner sig motiverat till att följa Scrum.

En Scrum-mästare som skuggades valde att skilja sig lite fr̊an hur andra beskrev
att de höll retrospectives. Vanligtvis fokuserar Scrum-mästarna p̊a att ställa tre
fr̊agor vid varje retrospective:
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1. Vad gick bra under sprinten?

2. Vad gick d̊aligt under sprinten?

3. Vad kunde vi har gjort bättre under sprinten?

Den skuggade Scrum-mästaren valde istället att l̊ata varje team-medlem skriva
post-it lappar som skulle placeras i en av tre kolumner:

1. Vad ska vi börja att göra?

2. Vad ska vi fortsätta att göra?

3. Vad ska vi sluta med att göra?

Varje team-medlem fick motivera sin post-it lapp och sedan fick teamet tillsam-
mans rösta fram en sak som skulle börja göras, en sak som ska fortsätta med att
göras och en sak som teamet skulle sluta med att göra. Dessa tre post-it lap-
par f̊ar vara kvar p̊a tavlan till nästa retrospective där man inleder mötet med
att utvärdera hur man har handskats med de. Att leda retrospective p̊a detta
sätt fick teamet att känna sig mer inkluderade i att forma Scrum-processen och
därmed ocks̊a mer motiverade att följa Scrum, enligt Scrum-mästaren.

4.2.2 Utvärdering av teamets arbete och ökning
av produktivitet

Scrum-mästarna anser att de inte är ensamt ansvariga över att utvärdera tea-
mets arbete, utan att det är n̊agot som teamet tillsammans m̊aste göra konti-
nuerligt vid varje retrospective. Det flera av Scrum-mästarna ser som en risk
om de ensamma utvärderar hela teamet är att teamet blir omotiverat till att
arbeta, p̊a grund av att de kan känna sig övervakade. Scrum-mästare 3 sa: Det
värsta jag kan göra är att f̊a mina team-medlemmar att känna sig övervakade”.

Många av Scrum-mästarna använder sig av ”Burndown charts” för att utvärdera
teamets produktivitet. ”Burndown charts” är en grafisk representation av an-
talet användarberättelser som är kvar att göra under sprinten i förh̊allande till
tiden. Genom att använda sig av en ”Burndown chart” som p̊a bilden nedan
kan de definiera vilken hastighet som teamet arbetar med och hur l̊ang tid de
kommer ta att implementera resterande användarberättelser om teamet h̊aller
samma hastighet framöver.
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Figur 7: Burndown chart

Om förutsägelsen p̊a ”burndown chart” indikerar att teamet inte kommer hinna
klart antalet användarberättelser under sprinten vet Scrum-mästaren att hen
m̊aste finna sätt att öka produktiviteten.

Scrum-mästarna använder sig även av verktyg som kan ge de indikationer p̊a hur
l̊ang tid användarberättelser tar i varje steg av processen innan de klassificeras
som färdiga. Genom att veta tiden det tar för en användarberättelse i varje steg
av processen kan Scrum-mästare identifiera om det finns n̊agot steg i processen
som tenderar att ta längre tid att passera och d̊a se till att mer resurser läggs
p̊a användarberättelser när de n̊ar det steget i processen för att minska tiden
det tar att f̊a färdigt en användarberättelse.

Flera av Scrum-mästarna använder sig av de dagliga Scrum-mötena för identi-
fiera om det finns n̊agot som blockerar teamets produktivitet. Genom att varje
dag fr̊aga varje team-medlem om det finns n̊agot som blockerar de fr̊an att ar-
beta kan Scrum-mästaren identifiera vad som blockerar teamet och börja arbeta
för att dessa blockeringar ska försvinna.

4.2.3 Underlättar för teamet

Scrum-mästarna hävdade att de är ansvariga för att identifiera att det finns
blockeringar för teamet men inte för att lösa de. Detta eftersom att de hävdar
att den team-medlem som är mest adekvat för att lösa blockeringen ska vara
den som gör det. Scrum-mästare 1 sa: ”Jag identifierar blockeringar, men jag
löser de inte alltid. Team-medlemmarna som har bäst förutsättningar att lösa
blockeringen ska göra det, eftersom att vi annars riskerar att förlora mycket i
tid”.

Det Scrum-mästarna som intervjuades och observerades använder för att identi-
fiera blockeringar är de dagliga Scrum-mötena där de p̊a daglig basis fr̊agar varje
team-medlem om de har n̊agot som blockerar deras arbete. Om det finns n̊agon
blockering väljer Scrum-mästaren ut den i teamet som har bäst förutsättning
att lösa blockering snabbast till att lösa det. Scrum-mästare 5 sa: ”De dagliga
Scrum-mötena är för mig det viktigaste eventet för dagen eftersom jag d̊a snabbt
kan identifiera blockeringar och förhindra att de blir l̊angvariga och stoppa oss
fr̊an att n̊a v̊ara m̊al för sprinten”.
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N̊agra Scrum-mästare menar p̊a att de underlättar för teamet genom att en-
samt vara ansvariga för att planera och h̊alla i Scrum-eventen. Att planera de
olika eventen i Scrum är enligt Scrum-mästarna tidskrävande och genom att
göra det själva frigör de tid fr̊an resterande av teamet som kan fokusera p̊a att
implementera nya användarberättelser.

Flera av Scrum-mästarna beskrev ocks̊a att de s̊ag sig som ansvariga för att h̊alla
arbetsmotivationen och stämningen uppe inom gruppen. Detta gjorde Scrum-
mästarna genom att kontinuerligt se till att kolla hur medlemmarna inom grup-
pen m̊adde och genom att försöka lösa konflikter s̊a fort de uppstod för att
undvika att det skulle uppst̊a en negativ stämning inom gruppen.

Scrum-mästarna tenderar i denna fallstudie att vara de som sköter det admi-
nistrativa arbetet kring Scrum. Teamen som deltog i fallstudien använde alla sig
av ett digital verktyg där man fyllde i information kring arbetsprocessen som
till exempel vem som gör vad, hur mycket tid som estimeras vara kvar p̊a en
specifik användarberättelse och hur l̊angt i processen man har kommit med en
användarberättelse. Scrum-mästare 3 sa: ”Jag vet att jag gör ett bra jobb om ut-
vecklingsteamet enbart kan fokusera p̊a att implementera användarberättelser”.
Scrum-mästare frigör team-medlemmarnas tid s̊a att de fokusera p̊a att imple-
mentera användarberättelser genom att sköta det administrativa arbetet kring
Scrum.

4.2.4 Utmaningar

Många av Scrum-mästarna hade bakgrund som projektledare och förklarade
att det var sv̊art att först̊a rollen som Scrum-mästare till en början. Det blir
än mer utmanande när människor inom företaget som inte kan Scrum förväntar
sig att de ska agera som projektledare, eftersom att Scrum-mästarrollen skil-
jer sig fr̊an rollen som projektledare. N̊agra Scrum-mästare berättade att de
varit p̊a företag tidigare där Scrum-mästare börjat agera som projektledare
p̊a grund av förväntningarna fr̊an företaget och att de projekten misslyckats.
Projekten hade enligt Scrum-mästarna misslyckats eftersom att Scrum-team
ska vara självorganiserande och inte styras av Scrum-mästaren som vid tradi-
tionell projektledning. Scrum-mästarens ansvar är enligt Scrum-mästarna att
säkerställa en god arbetsmiljö och hjälpa teamet att ta bort eventuella hinder i
arbetet.

Scrum-mästarna s̊ag ocks̊a en stor vardaglig utmaning i att försöka h̊alla de
dagliga Scrum-mötet p̊a under femton minuter. Dagliga Scrum-mötet genomförs
enbart för att f̊a svar p̊a tre fr̊agor fr̊an varje team-medlem, men ofta g̊ar mötet
över till diskussioner om detaljer vilket inte är dess huvudsakliga mening. Det
Scrum-mästarna gjorde för att lösa tidsproblemet var att l̊ata de inblandade
deltagarna ha en s̊a kallad ”breakout”, vilket innebär att de fortsätter mötet
sinsemellan men l̊ater de resterande oberörda team-medlemmarna lämna mötet.
Hade medlemmarna ett detaljerat ämne de ville diskutera med n̊agon under det
dagliga Scrum-mötet fick de nämna att de ville ha en ”breakout” efter mötet
och med vem.

Genom att vara en facilitator bär Scrum-mästarna ansvaret för att se till att det
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är god stämning inom gruppen och m̊aste d̊a kunna hantera konflikter. Konflikt-
hantering är väldigt utmanande hävdade Scrum-mästarna, speciellt eftersom att
det är mellan team-medlemmar och man löper en stor risk över att bli anklagad
för att favorisera n̊agon medlem när konflikter uppst̊ar. Scrum-mästarna tycker
att det viktigaste när konflikter uppst̊ar är att lyssna p̊a varje team-medlem och
inte styra vilka åtgärder som ska vidtas utan l̊ata medlemmarna tillsammans
komma fram till bästa lösningen p̊a konflikten och hur man ska kunna arbeta
vidare.

Enligt Scrum-mästarna är det sv̊art att vara Scrum-mästare när teamet är dis-
tribuerat över hela världen. Det är inte lätt för en Scrum-mästare att bygga
en god stämning inom gruppen och ta bort blockeringar om man inte sitter
p̊a samma kontor. Enligt Scrum-mästarna är det inte idealiskt att försöka lösa
konflikter via videosamtal och det är ocks̊a sv̊art att se om det r̊ader en d̊alig
stämning om man inte fysiskt närvarar p̊a den arbetsplatsen där n̊agra av team-
medlemmarna sitter. Det är inte heller idealiskt att försöka ta bort blockeringar
för team-medlemmar via videosamtal, eftersom att om det är blockeringar som
är specifika för den arbetsplatsen saknar Scrum-mästaren kunskap kring hur
man g̊ar tillväga. Det m̊anga av Scrum-mästarna gör är att ha en Scrum-mästare
för teamet som sitter p̊a den andra arbetsplatsen som d̊a ansvarar för att se till
att det är god stämning och ta bort blockeringar p̊a den arbetsplatsen. Denna
extrainsatta Scrum-mästare är dock inte ansvarig för att Scrum tillämpas, följs
och för att utvärdera teamets arbete.

Det är ocks̊a väldigt utmanande för Scrum-mästare att av m̊anga inom teamet
ses som den enda ansvarig för att ta bort blockeringar. Scrum-mästare 2 sa:
”Det blir väldigt mastigt att bära ansvaret för att ta bort alla blockeringar själv.
Jag kan absolut försöka identifiera de s̊a snabbt som möjligt, men sen m̊aste
teamet samarbeta för att lösa de p̊a snabbaste sätt”. Scrum-mästarna menade
att det blir väldigt tidskrävande att försöka lösa alla blockeringar och att de
ibland m̊aste lära sig att säga ifr̊an för att lära teamet att lösa de tillsammans.

Scrum-mästarna i denna fallstudie är del av utvecklingsteamet och har förväntningar
p̊a sig att implementera användarberättelser. Det menar Scrum-mästarna att
de inte f̊ar tillräckligt med tid över för. Det administrativa arbetet med att
fylla verktyg med information om Scrum-processen, planera och h̊alla i Scrum-
eventen samt arbeta med ta bort blockeringar och hantera konflikter lämnar
inte mycket tid över för utveckling. Scrum-mästarna menar p̊a att det m̊aste
vara tydligare vad som ska prioriteras i deras roll, om det ska vara ansvaret som
Scrum-mästare eller att implementera användarberättelser för att hinna klart
med sprintens m̊al.

Enligt Scrum-mästarna kan det ibland vara sv̊art att motivera sina team-medlemmar
till att bidra p̊a Scrum-eventen, eftersom att de inte ser värdet i de event som
Scrum innefattar. Det Scrum-mästarna hävdar att man m̊aste göra är att vara
flexibel för att förändra eventen s̊a att de lämpar sig mer för hur teamet arbetar.
Till exempel var det en Scrum-mästare som hade ett team som var över tjugo
personer utspridda över hela världen men p̊a grund av varsel s̊a var de nu bara
tre stycken kvar i samma land. Team-medlemmarna s̊ag inte längre värde i de
dagliga Scrum-mötena eftersom att man bara vara tre och satt intill varandra
vilket gjorde att man hade koll p̊a vad den andra hade arbetat med under dagen
och vilka blockeringar som fanns. Scrum-mästaren valde d̊a att lyssna p̊a teamet
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och bestämde sig för att ha de dagliga Scrum-mötena varannan dag istället för
varje.
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5 Analys

I detta kapitel kommer resultat fr̊an intervjuer och observationer analyseras.
Analysen har genomförts genom att dela upp resultaten i de teman som inter-
vjufr̊agorna var formade fr̊an för att finna lik- och olikheter mellan inhämtad
data. Resultaten kommer i kapitlet att jämföras med vad teorin säger om rol-
lerna som produktägare och Scrum-mästare.

5.1 Produktägare

5.1.1 Identifiering av intressenter, kunder och
användare

Produktägarna som deltog i fallstudien var i linje med bland annat Schwaber
[7] om att de är ansvariga för att vara bryggan mellan Scrum-teamet och pro-
duktens intressenter. Eftersom att de flesta produktägare i fallstudien som in-
tervjuades eller observerades främst hade interna intressenter upplevde de inga
sv̊arigheter med att identifiera intressenter. Dock upplevde vissa produktägare
att det är utmanande att identifiera slutanvändaren när produkten som utveck-
las ska vidare i flera steg inom företaget innan den används av kund. N̊agra
produktägare som intervjuades skapade mjuk- eller h̊ardvara som kunder köper
för att ha som grund för att utveckla vidare egna produkter, vilket för pro-
duktägare inom företaget gör det sv̊art att f̊a en helhetsblick av produktens
livscykel. Enligt Pichler [22] är det produktägares ansvar att hantera produkt-
livscykeln . Produktägarna menade att det i ett större företag är väldigt sv̊art
att kunna hantera hela produktlivscykeln, men att det primära är att kunna
hantera sin del av produktlivscykeln.

I definitionen av produktägare i kapitel 2.3.1 menar bland annat Schwaber,
Mirsa, Cohn och Pichler att produktägare är ansvariga för att kommunicera
vilka användarberättelser som bör ha högt prioritet i ”product backlog” [7]
[17] [4] [22]. De intervjuade och observerade produktägare menade att identi-
fikation av intressenter inom företaget spelar en stor roll för att kunna prio-
ritera användarberättelser. Produktägarna underströk vikten av veta vilka ty-
per av olika intressenter man har under utvecklingen av en produkt och hur
det speglar önskem̊al p̊a hur produkten ska utvecklas vidare. Genom att iden-
tifiera vilket intresse de olika intressenterna har i produkten som exempelvis
säljare, avdelningschef eller ekonom kan man enligt produktägarna prioritera
användarberättelserna bättre.

5.1.2 Vision

Enligt Pichler och Galen ansvarar produktägare för att förmedla och forma
produktens vision till intressenter och Scrum-teamet [5][4]. Produktägarna me-
nade p̊a att det inte är deras ansvar att forma produktens vision, utan att det
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b̊ade Scrum-teamets och intressenternas ansvar. De menade att produktägarna
istället är ansvarig för att förmedla intressenternas önskem̊al kring produkten för
att Scrum-teamet med hjälp av informationen ska kunna forma visionen tillsam-
mans. Detta gör produktägarna för att f̊a Scrum-teamet att känna sig delaktiga
och själva först̊a visionen. Denna vision förmedlar sedan produktägarna till in-
tressenterna för att kontrollera att den är i linje med deras vision och önskem̊al.

N̊agra produktägare inom företaget har, till skillnad fr̊an vad definitionen av
deras roll beskriver, inget ansvar över visionen för produkten [5][4]. Det eftersom
att högre hierarkier inom företaget beslutar visionen och d̊a är produktägarens
ansvar enbart att förmedla den till intressenter och Scrum-teamet. Detta tycker
m̊anga produktägare inte om eftersom att varken dem, resterande av Scrum-
teamet eller intressenter känner sig inflytelserika i produktens utveckling.

Mirsa menar att ett av produktägares ansvarsomr̊aden är att produktens vi-
sion är i linje med hela företagets eller organisationens vision [17]. Enligt pro-
duktägarna är det viktigt att vid varje produktstart identifiera hur produktens
vision kan bli en del av företagets och vice versa. Det eftersom att produktägarna
hävdar att det inte spelar n̊agon roll hur bra funktionalitet produkten erbjuder
om inte företaget kan acceptera den som en del i sin vision.

5.1.3 Värde

Det är enligt definitionen av produktägare i kapitel 2.3.1 produktägares ansvar
att se till att de mest värdefulla funktionerna i produkten utvecklas först [17][7].
Flera av produktägarna hade sv̊arigheter med att tolka vad värde egentligen in-
nebär, där vissa trodde att det betydde att leverera s̊a mycket avkastning p̊a
investering som möjligt. Medan andra produktägare refererade till att det hand-
lar om att prioritera korrekt i ”product backlog” för att kontinuerligt leverera
kundens högsta önskem̊al.

N̊agra av produktägarna använde sig av sprint reviews för att tillsammans med
intressenter och Scrum-teamet utvärdera sprintens ”minimum viable product”
mäta värdet p̊a teamets arbete. Om intressenterna vid en sprint review enbart
var nöjda med ”minium viable” antar produktägare att Scrum-teamet levererat
högt värde och vice versa.

Det fanns b̊ade produktägare som ans̊ag att de var ansvariga för att Scrum-
teamet levererar värde och de som inte s̊ag sig som ansvariga. De som s̊ag sig
som ansvariga för leverans av värde menade p̊a att eftersom att produktägarna
är de som är ansvariga för all kommunikation med intressenter och att korrekt
information om vilka användarberättelser som bör prioriteras kommuniceras
till Scrum-teamet är de p̊a s̊a sätt ansvariga för att teamet levererar värde
till intressenter. Produktägarna som inte s̊ag sig som ansvariga för leverans av
värde menade p̊a att de enbart är ansvariga för att förmedla information mellan
intressenter och Scrum-teamet, men att det sedan är hela Scrum-teamets ansvar
att mäta värde p̊a sitt arbete. Det eftersom att Scrum-teamet bör med hjälp av
information fr̊an produktägare ha tillräckligt med kunskap för att veta hur de
ska leverera högsta möjliga värde.
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5.1.4 Utmaningar

I kapitel 2.3.1 där rollen som produktägare definieras diskuterar Cohn och Galen
orsaker till varför rollen som produktägare är utmanande [5][4]:

1. P̊a grund av att produktägare för vissa produkter bär hela ansvaret för
att forma produktens vision och förmedla den till intressenter och Scrum-
teamet.

2. Eftersom att produktägare är ansvariga för att kommunikationen mellan
intressenter och Scrum-team m̊aste de se till att b̊ada parter är nöja.

3. Det är sv̊art att som produktägare finna tillräckligt med tid för att vara
tillgänglig för b̊ada parter, men framförallt för Scrum-teamet.

Produktägarna kände igen sig i utmaningarna ovan, men där flera av pro-
duktägarna hade funnit lösningar p̊a hur man handskas med dessa utmaningar.
För att forma och förmedla produktens vision p̊a bästa sätt inkluderade m̊anga
produktägare b̊ade intressenter och Scrum-teamet i formandet. Detta genom
att först iterera visionen med intressenter för att sedan förmedla informationen
till Scrum-teamet som skapar sin egna produktvision utifr̊an informationen. I
denna process verkar produktägare främst som kommunikatörer som ska se till
att b̊ada parters visioner är i linje med varandra och kan sammanfogas.

För att sköta kommunikationen mellan intressenter och Scrum-teamet s̊a att
b̊ada parter förbli nöjda sade produktägarna att det viktigaste är att vara trans-
parent och ärlig. Det är viktigt att kunna motivera till b̊ada parter varför vissa
beslut har tagits, exempelvis varför en användarberättelse har prioriterats högre
än n̊agon annan. Genom att vara p̊aläst, ärlig och transparent kan man enligt
produktägarna handskas med denna utmaning.

För att kunna möjliggöra tid för intressenter men framförallt för Scrum-teamet
sade produktägarna att det viktigaste är att kunna prioritera och kunna säga
nej. N̊agra produktägare nämnde till och med att prioritering av sin egna tid är
nästan lika viktigt som prioritering av ”product backlog”, eftersom att det är
kritiskt för produkten att man är tillgänglig för teamet för att kunna besvara
fr̊agor kring utvecklingen av produkten. Produktägare berättade det oftast är
intressenter som vill träffas oplanerat och ofta, och därför är det viktigt att vara
tydlig mot sina intressenter med hur m̊anga timmar per vecka som är disponibla
för de och att det ska planeras minst tv̊a till en vecka i förväg.
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Förutom de tre utmaningar som Cohn och Galen tar upp finns det ytterligare
tre stycken som upprepades under fallstudien:

1. Genom att vara ansvariga för projektets olika släpp finns det ständigt
en stor press p̊a produktägares axlar. Att kunna pressa utvecklingstea-
met lagom för att hinna i tid med släpp utan att lägga för stor press
p̊a de som riskerar att omvandlas till n̊agot negativt och samtidigt kun-
na hantera pressen och oron fr̊an kunder och intressenter menade många
produktägare är bland det mest utmanande i deras roll. Det är även ut-
manande att kunna balansera hur m̊anga användarberättelser som ska
inkluderas i varje släpp eftersom att kunder och intressenter tenderar att
vilja ha s̊a många som möjligt och att arbetsresurserna och tiden inte finns
inom utvecklingsteamet

2. Det är utmanande att hinna i tid med det man lovat kunder och in-
tressenter d̊a saker och som inte var planerande kan dyka upp under
en sprint. Enligt produktägarna är det exempelvis sv̊art att estimera
tid för buggar i tidigare kod som m̊aste åtgärdas samtidigt som de nya
användarberättelserna m̊aste implementeras. Många av produktägarna
kände att man i sprint planeringen l̊aser sig till en ”minimum viable pro-
duct” som kan bli sv̊ar att hinna med p̊a grund av icke planerade orsaker
vilket ger Scrum-teamet en känsla av otillräcklighet.

3. Det är utmanande att vara ansiktet ut̊at för Scrum-teamet mot kunder
och intressenter. Detta eftersom att kunder och intressenter har m̊anga
önskem̊al och åsikter kring vad och hur saker ska utvecklas. Produktägarna
hävdade att deras ansvar är att försvara teamet fr̊an kunder och intres-
senter s̊a att de kan fokusera p̊a att implementera nya användarberättelse
och inte känner sig pressade.

N̊agot som är synonymt med dessa utmaningar är att de alla i grund och bot-
ten har och göra med kommunikation. Produktägarna menade p̊a att p̊a grund
av att de inte är tillräckligt transparenta mot intressenter kring tid och re-
surser sker det lätt missförst̊and mellan parterna. Samtidigt menade flera pro-
duktägare att man ibland m̊aste vara h̊ard mot intressenter ang̊aende hur m̊anga
användarberättelser som teamet kan klara av under en sprint för att istället hit-
ta ett snittantal som teamet alltid klarar av och som intressenter kan förvänta
sig. Produktägarna tyckte även att det är viktigt att inte ge alltför mycket
information till Scrum-teamet, utan att bara extrahera den mest relevanta in-
formationen. Det eftersom att Scrum-teamet ska fokusera p̊a att utveckla nya
användarberättelser och inte p̊a möjliga störningsmoment runt omkring.
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5.2 Scrum-mästare

5.2.1 Tillämpning och fullföljning av Scrum

Enligt Schwaber och Sutherland är Scrum-mästare ansvariga för att Scrum
tillämpas och följs, genom att tillämpa Scrums event och regler [6][7]. Scrum-
mästarna som intervjuades och observerades delgav bilden om att det är deras
ansvar att Scrum-teamet först̊ar och tillämpar Scrum, samt att resterande delar
av företaget som interagerar med Scrum-teamet först̊ar Scrum. Dock var det
flera Scrum-mästare som poängterade att det är viktigt att inom Scrum-teamet
inte enbart lägga ansvaret för att Scrum tillämpas och följs p̊a Scrum-mästaren,
eftersom att det riskerar att skapa ett beroende till Scrum-mästaren. Exempel-
vis att Scrum-mästaren att om Scrum-mästare är borta s̊a tillämpas inte Scrum
av teamet utan att man d̊a faller tillbaka i gammal traditionell projektled-
ning. Risken med Schwaber och Sutherlands [6][7] definition av Scrum-mästare
blir d̊a att Scrum-teamet enbart förlitar sig p̊a att Scrum-mästaren ska se till
att Scrum tillämpas och följs, istället för teamet tillsammans bär ansvaret där
Scrum-mästaren verkar som en facilitator som ger Scrum-teamet de verktygen
de behöver för att tillämpa Scrum. Detta bidrar till att det inte skapas beroende
inom Scrum-team för att Scrum ska tillämpas och följas.

För att inte skapa beroende till sig själva om att Scrum ska tillämpas och
följas beskrev Scrum-mästarna att det är viktigt att som Scrum-mästare kunna
förmedla värdet av Scrums event och regler till Scrum-teamet. Det är enligt
Scrum-mästarna ocks̊a viktigt att ta feedbacken p̊a Scrum-processen i retro-
spectives p̊a allvar för att forma Scrum efter teamets önskem̊al eftersom att det
annars tenderar att sluta med att Scrum inte tillämpas eller att Scrum-mästaren
f̊ar ensamt ansvar för att se till att det fortsatt tillämpas.

5.2.2 Utvärdering av teamets arbete och ökning
av produktivitet

Scrum-mästare delar inte att utvärdering av teamets arbete och ökning av
produktivitet är ett av deras huvudansvarsomr̊aden. Vilket är tvärtemot vad
Schwaber och Sutherland beskriver när de definierar Scrum-mästarens ansvars-
omr̊aden i ”Agile Project Management With Scrum” och ”The Scrum Guide”
[6][7]. Scrum-mästare anser att det är hela Scrum-teamets ansvar att utvärdera
teamets arbete och ständigt sträva mot att bli produktivare. De menar att ris-
ken med att ha n̊agon inom teamet som är ensamt ansvarig för utvärdering av
arbete blir att teamet känner att de har n̊agon som övervakar dem. Det kan d̊a
falla sig naturligt för en Scrum-mästare att falla tillbaka till traditionell projekt-
ledning, istället för att l̊ata ett självorganiserande team kontinuerligt utvärdera
och förbättra sig.

Det man enligt Scrum-mästarna gör att för att proaktivt öka produktivite-
ten inom Scrum-team är att under de dagliga Srum-mötena identifiera om det
finns n̊agot som blockerar Scrum-teamets produktivitet. Genom att facilitera
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möjligheten för teamets medlemmar att dela med sig av sina hinder och att
tillsammans med teamet finna sätt för lösa de ser Scrum-mästare till att Scrum-
teamet har en hög produktivitet.

5.2.3 Underlätta för teamet

Scrum-mästarna var eniga om att deras främsta ansvarsomr̊ade är att underlätta
teamets arbete, vilket är linje med definitionen av deras roll i kapitel 2.3.2. Detta
gör Scrum-mästare genom att identifiera hinder och se till att de löses s̊a fort som
möjligt. Scrum-mästarna använder de dagliga Scrum-mötena som verktyg för
att identifiera Scrum-teamets eventuella hinder. I kapitel 2.3.2 beskrivs Scrum-
mästares ansvar ocks̊a vara att ta bort hinder, vilket är n̊agot som Scrum-
mästarna inte h̊aller med om. Det eftersom att de hävdar att det skapar ett
beroende till dem själva inom teamet. Exempelvis om Scrum-mästaren redan är
fullbokad och nya hinder framkommer kommer Scrum-mästarens kalender vara
orsaken till att Scrum.teamet inte kan vara produktivt. Därför menar Scrum-
mästarna att det i ett självorganiserande team alltid ska vara den medlemmen
i teamet som är mest adekvat för att ta bort hindret som ska göra det, men att
alla i teamet ska ha tid åsidosatt för att kunna arbeta med att ta bort hinder
om det behövs.

N̊agot som inte tas upp i kapitel 2.3.2 men som Scrum-mästarna hävdar är en
stor del i att underlätta teamets arbete är hur flera av Scrum-mästarna tar an-
svar för att h̊alla arbetsmotivationen och stämningen uppe inom Scrum-teamet.
Framförallt att Scrum-mästare i denna fallstudie tenderar att vara den inom
Scrum-teamet som ansvarar för att identifiera och lösa eventuella konflikter in-
om Scrum-teamet för att det inte ska uppst̊a d̊alig stämning. Genom att ta p̊a sig
detta ansvar underlättar Scrum-mästare teamets arbete eftersom att resterande
team-medlemmar kan fokusera p̊a att enbart se till att nya användarberättelser
utvecklas i en harmonisk arbetsstämning utan att ha n̊agra störningsmoment
runtomkring.

I beskrivningar av rollen som Scrum-mästare tycker m̊anga Scrum-mästare att
den administrativa bördan som rollen faktiskt innebär oftast saknas. Majoriteten
av Scrum-mästarna menade p̊a att de underlättar teamets arbete som mest
genom att sköta det administrativa arbete kring Scrum. Exempelvis genom att
transkribera de olika eventen och framstegen under sprinten. Detta underlättar
Scrum-teamets arbete genom att Scrum-mästarna frigör tid fr̊an de resterande i
teamet, som istället kan fokusera p̊a att implementera nya användarberättelser.
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5.2.4 Utmaningar

Schwaber menar p̊a att en av de största utmaningarna som Scrum-mästare har
är att kunna urskilja rollen som Scrum-mästare fr̊an projektledare inom tra-
ditionell projektledning [7]. Flera av Scrum-mästarna hade bakgrund som pro-
jektledare och förklarade att det var sv̊art att först̊a rollen som Scrum-mästare
till en början. De förklarade att det blir än mer utmanande när människor inom
företaget som inte kan Scrum förväntar sig att de ska agera som projektleda-
re, eftersom att Scrum-mästarrollen skiljer sig fr̊an rollen som projektledare.
Scrum-mästarna beskrev att det viktigaste i rollen är att först̊a Scrum genom
att vara p̊aläst om de olika rollerna, reglerna och eventen och dess funktioner
för att inte bli p̊averkad av hur andra anställda inom samma företag tycker man
ska agera.

Schwaber skriver även att rollen som Scrum-mästare är utmanande eftersom att
den innebär att man ansvarar för att f̊a Scrum-team och ibland hela organisa-
tioner att följa och tillämpa Scrum. Denna utmaning som Schwaber beskriver är
n̊agot som flera Scrum-mästare känner igen sig i, eftersom att de har varit med
om att f̊a team och organisationer att överg̊a fr̊an traditionell projektledning
till Scrum. Det gör att flera Scrum-mästare upplever det utmanande att team
och organisationer inte först̊ar värdet av Scrum till en början. Enligt Scrum-
mästarna är det viktigt att man i en överg̊ang till Scrum g̊ar igenom värdet
med varje event i Scrum för Scrum-teamet för att öka deras motivation till att
fortsätta arbeta i Scrum. Det är även viktigt enligt Scrum-mästarna att i ett
redan moget Scrum-team p̊aminna teamet om värdet av varje event för att h̊alla
motivationen och stämningen uppe inom teamet.

Förutom Schwabers utmaningar finns det ytterligare tre stycken som upprepades
under fallstudien:

1. Det kan vara sv̊art att vara Scrum-mästare när teamet är distribuerat
över hela världen. Det är inte lätt för en Scrum-mästare att bygga en god
stämning inom gruppen och ta bort blockeringar om man inte sitter p̊a
samma kontor. Enligt Scrum-mästarna är det inte idealiskt att försöka
lösa konflikter via videosamtal och det är ocks̊a sv̊art att se om det r̊ader
en d̊alig stämning om man inte fysiskt närvarar p̊a den arbetsplatsen där
n̊agra av team-medlemmarna sitter. R̊adet som Scrum-mästarna ger när
man arbetar inom ett team som är distribureat över flera länder är att
ha en Scrum-mästare i varje land för att p̊a s̊a sätt kunna säkerställa
att hinder tas hand om, att det r̊ader god arbetsstämning och att Scrum
tillämpas och följs.

2. Scrum-mästarna i denna fallstudie är del av utvecklingsteamet och har
förväntningar p̊a sig att implementera användarberättelser. Det menar
Scrum-mästarna att de inte f̊ar tillräckligt med tid över för. Det administ-
rativa arbetet med att fylla verktyg med information om Scrum-processen,
planera och h̊alla i Scrum-eventen samt arbeta med ta bort blockeringar
och hantera konflikter lämnar inte mycket tid över för utveckling. Scrum-
mästarna menar p̊a att det m̊aste vara tydligare vad som ska prioriteras
i deras roll, om det ska vara ansvaret som Scrum-mästare eller att imple-
mentera användarberättelser för att hinna klart med sprintens m̊al.
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3. Konflikthantering är väldigt utmanande hävdade Scrum-mästarna, speci-
ellt eftersom att det är mellan team-medlemmar och man löper en stor risk
över att bli anklagad för att favorisera n̊agon medlem när konflikter upp-
st̊ar. Scrum-mästarna tycker att det viktigaste när konflikter uppst̊ar är
att lyssna p̊a varje team-medlem och inte styra vilka åtgärder som ska vid-
tas utan l̊ata medlemmarna tillsammans komma fram till bästa lösningen
p̊a konflikten och hur man ska kunna arbeta vidare.

5.3 Double Diamond

Fr̊an resultaten fr̊an intervjuer och observationer tenderar produktägare att be-
finna sig mer i de tv̊a inledande faserna i Double Diamond-processen (kapitel 2.4
som handlar om att först̊a marknaden där mjukvaran verkar, intressenters be-
hov, forma mjukvarans vision och skapa den inledande strategin där de önskade
m̊alen med mjukvaran är definierade. Genom att i vissa fall som produktägare
veta vilken alternativ lösning intressenter önskar kan produktägaren vara delak-
tig även i den tredje fasen, där utvecklingsteamet utforskar de bästa lösningarna
för att uppn̊a m̊alet med mjukvaran. Produktägarna i fallstudien tenderar att
inte vara delaktiga i den fjärde fasen av Double Diamond, vilket är där mjuk-
varan skapas.

Scrum-mästarna i fallstudien tenderar att befinna sig mer i de tv̊a avslutan-
de faserna i Double Diamond-processen som handlar om att utforska de bästa
lösningarna för att uppn̊a målet med mjukvaran och att skapa mjukvaran.
Scrum-eventen sker i regel i de tv̊a avslutande faserna, där utvecklingsteamet
med hjälp av Scrum-mästaren som facilitator inkrementellt och iterativt ut-
forskar de bästa lösningarna och skapar ny mjukvara baserat p̊a lärdomar och
information som produktägaren har samlat fr̊an de tv̊a inledande faserna.

5.4 Rekommendationer

För handskas med tre vanligaste utmaningarna, som beskrivs i kapitel 5.1.4,
för produktägare var rekommendationerna som samlades fr̊an intervjuer och
observationer följande:

1. För att forma och förmedla produktens vision p̊a bästa sätt inkludera-
de m̊anga produktägare b̊ade intressenter och Scrum-teamet i forman-
det. Detta genom att först iterera visionen med intressenter för att sedan
förmedla informationen till Scrum-teamet som skapar sin egna produktvi-
sion utifr̊an informationen. I denna process verkar produktägare främst
som kommunikatörer som ska se till att b̊ada parters visioner är i linje
med varandra och kan sammanfogas.

2. För att sköta kommunikationen mellan intressenter och Scrum-teamet s̊a
att b̊ada parter förbli nöjda sade produktägarna att det viktigaste är att
vara transparent och ärlig. Det är viktigt att kunna motivera till b̊ada par-
ter varför vissa beslut har tagits, exempelvis varför en användarberättelse
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har prioriterats högre än n̊agon annan. Genom att vara p̊aläst, ärlig och
transparent kan man enligt produktägarna handskas med denna utmaning.

3. För att kunna möjliggöra tid för intressenter men framförallt för Scrum-
teamet sade produktägarna att det viktigaste är att kunna prioritera och
kunna säga nej. N̊agra produktägare nämnde till och med att priorite-
ring av sin egna tid är nästan lika viktigt som prioritering av ”product
backlog”, eftersom att det är kritiskt för produkten att man är tillgänglig
för teamet för att kunna besvara fr̊agor kring utvecklingen av produkten.
Produktägare berättade det oftast är intressenter som vill träffas oplane-
rat och ofta, och därför är det viktigt att vara tydlig mot sina intressenter
med hur m̊anga timmar per vecka som är disponibla för de och att det ska
planeras minst tv̊a till en vecka i förväg.

Scrum-mästares tre vanligaste utmaningar beskrivs i kapitel 5.2.4 och ska enligt
Scrum-mästarna i fallstudien handskas p̊a följande sätt:

1. Scrum-mästarna beskrev att det viktigaste i rollen är att först̊a Scrum
genom att vara p̊aläst om de olika rollerna, reglerna och eventen och dess
funktioner för att inte bli p̊averkad av hur andra anställda inom samma
företag tycker man ska agera.

2. Enligt Scrum-mästarna är det viktigt att man i en överg̊ang till Scrum
g̊ar igenom värdet med varje event i Scrum för Scrum-teamet för att öka
deras motivation till att fortsätta arbeta i Scrum.

3. Scrum-mästarna tycker att det viktigaste när konflikter uppst̊ar är att
lyssna p̊a varje team-medlem och inte styra vilka åtgärder som ska vidtas
utan l̊ata medlemmarna tillsammans komma fram till bästa lösningen p̊a
konflikten och hur man ska kunna arbeta vidare.

6 Slutsats

Denna rapport har studerat vilka ansvarsomr̊aden och utmaningar som pro-
duktägare och Scrum-mästare har idag. Resultaten fr̊an fallstudien har visat
att det finns olika tolkningar av vilka ansvarsomr̊aden som produktägare och
Scrum-mästare har. Det har visat sig finnas skillnader mellan hur litteraturen
beskriver rollerna med hur de upplevs i praktiken. Många produktägare och
Scrum-mästare tycker att litteraturen är alldeles för explicit med att tilldela
enfaldiga ansvarsomr̊aden till de, där de istället hävdar att det är hela Scrum-
teamets ansvar.

Ett exempel är hur litteraturen beskriver att det är ett av produktägarens hu-
vudansvarsomr̊aden att forma visionen för produkten och presentera den för
teamet, där produktägarna menar att det är Scrum-teamets ansvar att med
hjälp av informationen som produktägarna extraherat fr̊an intressenter auto-
nomt forma en vision. Ett annat exempel är hur viss litteratur inom omr̊adet
menar att det är Scrum-mästares ansvar att ta bort alla hinder fr̊an teamet, vil-
ket Scrum-mästarna i denna fallstudie hävdade inte l̊ag enbart p̊a deras axlar.
Scrum-mästarna menade istället att det är deras ansvar att facilitera att hinder
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kan identifieras och att de kan lösas. Att ta bort hinder är hela Scrum-teamets
ansvar enligt Scrum-mästarna eftersom att de är självorganiserande.

Trots att det finns skillnader mellan hur litteraturen definierar rollerna med hur
dem är i praktiken, speciellt gällande hur explicit den är, finns det likheter. Fr̊an
litteraturstudie, intervjuer och observationer kan man konstatera att rollerna är
i linje med hur de definieras i litteraturen. Där rollen som produktägare har visat
sig vara lika kommunikativ som litteraturen beskriver den och samtidigt utma-
nande eftersom att produktägare m̊aste h̊alla flera parter nöjda samtidigt. Det
mest utmanande för produktägarna som deltagit i fallstudien är att säkerställa
att korrekt information kommuniceras mellan produktens olika intressenter och
Scrum-teamet. Enligt produktägarna är det viktigt att kunna vara transparent
och att klara av hantera stor press fr̊an olika parter när man har rollen.

Produktägare agerar främst som en brygga mellan Scrum-teamet och intressen-
ter vars främsta uppgift, enligt de själva, är att se till att utvecklingsteamet
har den information de behöver för att kunna utveckla användarberättelser.
Ansvarsomr̊adena och utmaningarna som är beskrivna i kapitel 2.3.1 för pro-
duktägare är i linje med hur rollen upplevs i praktiken där den största skillnaden
är att produktägare lägger än större tyngdpunkt vid att l̊ata sina utvecklings-
team vara självorganiserande.

Som Scrum-mästare är det viktigt att först̊a sin roll inom Scrum och att först̊a
Scrum som metod i synnerhet för att klara av rollen. I den här rapporten har vi
b̊ade i litteratur, intervjuer och observationer blivit presenterade exempel där
Scrum-mästare förväxlat rollen med traditionell projektledning. Det är viktigt
att som Scrum-mästare först̊a att man är facilitator och inte en administra-
tiv resurs eller en team-medlem som ensam ska lösa alla problem och hinder
som uppst̊ar. Ett ansvarsomr̊ade som saknades i kapitel 2.3.2 men som m̊anga
Scrum-mästare ser som ett av de mest utmanande är att de inom sina Scrum-
team är ansvariga för att bygga en god stämning samt sköta konflikthantering.
Ansvarsomr̊adena och utmaningarna som är beskrivna i kapitel 2.3.2 för Scrum-
mästare är i linje med hur rollen upplevs i praktiken där den största skillnaden
är att Scrum-mästare även är ansvariga för teamets sammanh̊allning och kon-
flikthantering.

7 Utvärdering

Denna fallstudie har bidragit till forskning om agil mjukvaruutveckling genom
att undersöka produktägare och Scrum-mästares roller p̊a ett stort svenskt IT-
företag. B̊ada rollerna har visat sig vara utmanande och kräva stora ledare-
genskaper. Det har visat sig att rollerna tolkas olika beroende p̊a vilken pro-
duktägare eller Scrum-mästare som man talar med. Resultaten fr̊an fallstudien
visar att litteraturen och hur rollerna är i praktiken g̊ar i linje med varandra.
De visar ocks̊a att det finns vissa ansvarsomr̊aden som inte produktägare och
Scrum-mästare tycker överensstämmer till fullo med verkligheten.

Inom tidigare forskning har fokus legat p̊a att undersöka produktivitet, lagarbete
och beslutsfattande inom agil mjukvaruutveckling istället för rollerna. Det har

40



tidigare bara gjorts en fallstudie p̊a Spotify som undersökt ansvarsomr̊aden och
utmaningar för produktägare. Vilket gör att denna fallstudie bidrar till att ge
forskningsomr̊adet ytterligare inblickar om vad rollen som produktägare innebär
och vilka utmaningar som finns.

För Scrum-mästare har ingen tidigare forskning gjorts som undersökt ansvars-
omr̊aden och utmaningar. Det innebär att denna fallstudie ger en första inblick
i vad rollen innebär i praktiken och vilka lik- och olikheter det finns jämfört
med vad teorin beskriver.

Att det bara hade gjorts en fallstudie tidigare om rollen som produktägare
och ingen om Scrum-mästare var det mest utmanande med examensarbetet.
Det var sv̊art att dels hitta inspiration fr̊an relaterade arbeten samt att det var
utmanande att fylla ut definitionerna kring de b̊ade rollerna. Att hitta litteratur
inom omr̊adet blev därför det mest utmanande med examensarbetet.

Det var intressant att genom intervjuer och observationer f̊a ta del av pro-
duktägare och Scrum-mästares upplevelser och tolkningar av sina roller. Att
kunna dela upp all insamlad data i teman var vitalt för kunna extrahera den
mest relevanta informationen för rapporten.

Rapporten bidrar avslutningsvis till produktägares och Scrum-mästares lärande
kring hur de ska handskas med utmaningar som de kan ställas inför. Detta base-
rat p̊a hur de intervjuade och observerade produktägarna och Scrum-mästarna
handskas med deras respektive utmaningar.

8 Framtida arbete

Baserat p̊a fallstudien kan nya forskningsomr̊aden identifieras inom ämnet, fram-
tida forskning skulle kunna inneh̊alla följande:

1. Det finns begränsningar gällande generaliseringar av slutsatser i fallstudier
eftersom att enbart ett fall analyseras. Eftersom att detta är den andra
fallstudien som görs inom omr̊adet finns det rum för fler fallstudier för att
ge en mer generaliserande beskrivning av ansvarsomr̊aden och utmaningar
för produktägare och Scrum-mästare.

2. Det finns utrymme för att göra en större forskning där likheterna och
olikheterna för rollerna mellan olika företag diskuteras.

3. Det finns utrymme för att forska vidare kring vilka ansvarsomr̊aden och
utmaningar anställda högre upp inom hierarkin som inte är en direkt del
av Scrum-teamet har inom Scrum. Exempel p̊a dessa roller är linje- och
avdelningschefer.

4. I fallet i denna rapport har intressenter oftast varit interna istället för
externa. Det skulle därför vara intressant att undersöka vad det innebär
att enbart ha interna intressenter för Scrum-teamet, jämfört med att ha
externa.
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5. Det finns utrymme för att forska vidare kring vilka ansvarsomr̊aden och
utmaningar intressenter har inom Scrum och hur dessa p̊averkar Scrum-
teamet.
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A Intervjufr̊agor till produktägare

Denna intervju är en del av mitt examensarbete inom civilingenjörsprogrammet
inom IT p̊a Uppsala Universitet och handlar om att identifiera vilka ansvars-
omr̊aden och utmaningar Scrum-mästare och produktägare har idag. Intervjun
kommer att p̊ag̊a i cirka 45 minuter och kommer att spelas in. All data kommer
att anonymiseras, b̊ade du och företaget du arbetar för kommer att vara anony-
ma i den slutgiltiga rapporten. Genom att göra intervjun godkänner att du att
den informationen du delger f̊ar användas i akademiska syften och publiceras
hos Uppsala Universitet.

1. Berätta om dig själv och hur en helt vanlig arbetsdag ser ut för dig.

2. Kan du beskriva produkten/projektet du arbetar med?

3. Varför har ni valt Scrum som projektledningsmetodik?

4. Vilka är dina främsta ansvarsomr̊aden?

5. Hur identifierar du vilka som är intressenter till din produkt?

6. Hur kommunicerar du med intressenter?

7. Hur bestämmer du vad som ska utvecklas?

8. Hur formar du produktens vision och presenterar den för teamet?

9. Hur mäter du värdet p̊a ditt teams arbete?

10. Hur gör du för att maximera teamets värde?

11. Hur vet du om din produkt är framg̊angsrik och att teamet ger ett högt
värde?

12. Vad gör du att när ditt team inte ger ett högt värde?

13. Hur vet du om du gör ett bra jobb?

14. Hur skulle du vilja att arbetsprocesserna gick till, och hur skiljer det sig
fr̊an hur det är idag?

15. Hur kommunicerar och samarbetar du med Scrum-mästaren?

16. Vilka är de största utmaningarna i din roll som produktägare?

17. Hur löser du dessa utmaningar?
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B Intervjufr̊agor till Scrum-mästare

Denna intervju är en del av mitt examensarbete inom civilingenjörsprogrammet
inom IT p̊a Uppsala Universitet och handlar om att identifiera vilka ansvars-
omr̊aden och utmaningar Scrum-mästare och produktägare har idag. Intervjun
kommer att p̊ag̊a i cirka 45 minuter och kommer att spelas in. All data kommer
att anonymiseras, b̊ade du och företaget du arbetar för kommer att vara anony-
ma i den slutgilitga rapporten. Genom att göra intervjun godkänner att du att
den informationen du delger f̊ar användas i akademiska syften och publiceras
hos Uppsala Universitet.

1. Berätta om dig själv och hur en helt vanlig arbetsdag ser ut för dig.

2. Varför har ni valt Scrum som projektledningsmetodik?

3. Kan du beskriva produkten/projektet du arbetar med?

4. Vilka är dina främsta ansvarsomr̊aden?

5. Hur ser du till att Scrum tillämpas och följs?

6. Hur ser du till att alla inom teamet ser värdet av att ha alla event inom
Scrum?

7. Hur löser du hinder som bromsar utvecklingen för ditt team?

8. Hur utvärderar du teamets arbetet och presenterar idéer för ökad produk-
tivitet?

9. Hur kommer du överens med teamet om vad som ska göras under en
tidsperiod (sprint)?

10. Hur genomför du retrospectives?

11. Hur prioriterar du bland teamets input p̊a vad som kan förbättras kom-
mande sprint?

12. Hur ser du till att förslagen p̊a förbättringar sker?

13. Hur underlättar du teamets vardagliga arbete?

14. Hur kommunicerar och samarbetar du med produktägaren?

15. Hur vet du om du gör ett bra jobb?

16. Hur skulle du vilja att arbetsprocesserna gick till, och hur skiljer det sig
fr̊an hur det är idag?

17. Vilka är de största utmaningarna i din roll som Scrum-mästare?

18. Hur löser du dessa utmaningar?
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