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Sammanfattning 
 

Genom åren har det funnits många olika teorier om hur man ska bedriva systemutveckling 

framgångsrikt. Utvecklingen har gått från de tidiga metoderna som var väldigt byråkratiska och 

trögstyrda till dagens mer lättrörliga, Agila metoder. Den mest använda av dagens agila metoder är 

Scrum. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är möjligt för ett företag att jobba enligt det sätt 

som Scrum beskrivs i teorin. Eller om vissa anpassningar måste göras. 

För att besvara syftet så har en undersökning utförts på ett systemutvecklingsföretag som säger sig 

jobba enligt Scrum-metodologin. Undersökningen har bestått av en observation och sedan fyra 

intervjuer med olika anställda, innehavande olika roller inom företaget. 

Resultatet av undersökningen visar att företaget inte jobbar exakt enligt den beskrivna metoden men 

att de hela tiden jobbar på att förbättra sitt arbetssätt. Den visar även att vissa delar av metoden inte 

går att efterfölja beroende på komplexiteten inom just det undersökta företaget. 

Slutsatsen blir att det är svårt att utveckla en universal metod som alla företag kan applicera utan det 

behövs alltid göras vissa anpassningar.  
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Abstract 
 

Over the years there have been many different theories on how to conduct successful systems 
development. The trend from the early methods has been that they were very bureaucratic and slow 
controlled, today's methods are more volatile, Agile methods. The most commonly used by today's 
agile methods is Scrum. 
 
The purpose of this paper is to examine whether it is possible for a company to work in the manner 
described in the Scrum theory, or if some adjustments must be made. 
 
To answer the purpose, a study is conducted on a system development company which claims to 
work according to the Scrum methodology. The survey consisted of an observation and then four 
interviews with different employees, holding various roles within the company were made. 
 
The results of the survey show that the company did not work exactly according to the method 
described above, but that they were constantly working to improve its working methods. It also 
shows that some parts of the method are not possible to work according to, due to the complexity of 
the investigated company. 
 
The conclusion is that it is difficult to develop a universal method that all businesses can apply 
without making any specific adjustments.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vi strävar alla efter utveckling.  Det är så vi har gått från att leva i grottor till att bosätta oss i 

stora städer. Men också från att skriva program med tangentbordet istället för att stansa 

hålkort. Inom systemutveckling finns det också en ständig strävan att effektivisera arbetet, 

att hitta den där metoden som får varje projekt att bli en succé för både utvecklare och 

kund. Men att utveckla nya system är väldigt svårt och det blir inte lättare när tekniken blir 

allt mer avancerad och de befintliga systemen allt mer komplexa.  

Varje år ger IT-analysföretaget The Standish Group ut rapporten; ”The chaos report”. Det är 

en undersökning som tittar på hur pass lyckade IT-projekt är världen över. De delar in IT-

projekt i kategorierna lyckade projekt, projekt som har gått över tiden eller överstigit 

budgeten och nedlagda projekt. Visserligen lämnar rapporten många andra aspekter ute, 

som t.ex. om kunden är tillfredsställd med sitt system eller inte. Men det ger ändå en liten 

fingervisning om hur det ligger till. 2009 visade rapporten att 32 % av alla 

systemutvecklingsprojekt är lyckade, 44 % blir försenade eller går över budget och 24 % 

läggs ner helt. Det har sett likadant ut de senaste tio åren utan att några större förändringar 

har skett (Dominguez, 2009).  

De utvecklingsmodeller som användes i systemutvecklingens begynnelse var väldigt 

byråkratiska och om kraven förändrades under arbetets gång så var det svårt att ändra 

riktning. I början av 1990-talet skapades ett antal agila systemutvecklingsmetoder. Med agila 

menas att de kan hantera förändringar allt eftersom de dyker upp.  Enligt Fowler (2005) så 

välkomnar agila arbetssätt förändringar. En av dessa agila metoder heter Scrum. I den 

akademiska världen är inte Scrum så omtalad, men inom IT-branschen är det den mest 

använda (Danielsson, 2010). 

Sammanfattningsvis, finns det en strävan hos utvecklare att hitta nya, förbättrade 

utvecklingsmetoder, och det finns ett behov hos slutanvändaren att få ett system som 

motsvarar uppställda förväntningar. Scrum är ett nytt och innovativt sätt att hantera 

föränderliga krav på system och används i stor utsträckning bland världens systemutvecklare 

(Danielsson, 2010).  

Frågan jag vill lyfta är om man verkligen använder scrum-metoden som den är beskriven i 

teorin.  
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1.2 Frågeställning 
 

Hur används scrum-metoden i praktiken och hur mycket skiljer det sig från teorin. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är möjligt för ett företag att arbeta med 
Scrum i enlighet med hur metoden är beskriven, eller om vissa anpassningar görs och i så fall 
i vilken omfattning. 
 

1.4 Begränsningar 
Att först identifiera företag som arbetar enligt Scrum, och sedan få access till att utföra en studie hos 

dem har varit svårt. Det begränsar den fallstudie som gjorts och är anledningen till att den enbart 

fokuserar på ett företag.  Jag är medveten om att jag inte kan göra några generaliseringar om hur 

Scrum används i praktiken, utan snarare belysa ett exempel då jag bara undersökt ett företag. 

 

1.5 Metodredovisning 
För att kunna påvisa skillnaderna mellan Scrum i teorin och hur den tillämpas i praktiken har 
jag valt att göra en fallstudie. Detta innebär att jag har studerat begreppet Scrum och dess 
bakomliggande teorier ingående, i kombination med en studie i hur metoden tillämpas. 
Detta metodavsnitt bygger på Oates’ ”Researching Information Systems and Computing” 
(2006). 
 
En fallstudie karaktäriseras vanligtvis av följande punkter: 

 Fokus på djup snarare än bredd 

 Studien ska göras i dess naturliga miljö 

 Komplex studie 

 Många källor och metoder 
 

Scrum är en relativt ny utvecklingsmodell i jämförelse med andra mer klassiska metoder, till 
exempel vattenfallsmodellen. Eftersom Scrum är mindre känd inom universitetsvärlden, så 
är en explorativ fallstudie mest passande. En explorativ fallstudie används när det finns en 
begränsad mängd litteratur tillgänglig. Då kompletteras datainsamlingen med en studie av 
en instans i det verkliga livet. Enligt Oates så kan man vid en fallstudie använda sig av 
intervjuer, observationer, frågeformulär och dokument, vid generering av data.  

En kombination av observationer och intervjuer 

Jag har valt att kombinera observationer och intervjuer i min studie. Orsaken till att jag valde 
bort frågeformulär som metod är att det är svårt att få ett nyanserat svar från respondenter 
till skillnad från intervjuer där följdfrågor ingår och respondenten får utveckla sina svar i 
större utsträckning. 
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Observation handlar om att betrakta en eller flera personer i en naturlig kontext. Fördelen 
med en observation är att forskaren verkligen ser vad personen i fråga gör. Observationer 
kan utföras som deltagande eller icke deltagande. En icke deltagande observatör kan utföra 
studien i hemlighet eller helt öppet. Fördelen med att göra observationen i hemlighet är att 
personerna kan uppträda annorlunda om de vet att de blir studerade. Jag har valt att göra 
en icke deltagande men öppen observation där objekten i fråga vet om att jag observerar 
dem. Då studien handlar om att jämföra teorier bakom scrum-metoden med hur den 
tillämpas i verkligheten ville jag inte på något sätt påverka resultatet, där av en icke 
deltagande studie. Det var ofrånkomligt att göra en öppen studie då jag inte kunnat sitta 
med på de scrum-möten som hölls i det studerade företaget, utan att bli uppmärksammad.  
Under observationen har jag inte haft någon ljudupptagning utan ansåg det tillräckligt att 
föra strukturerade, kronologiska anteckningar. Det material som kom fram i mina 
observationer låg till grund för den intervjuguide jag sedan använde mig av. 
 
En intervju är en speciell typ av konversation mellan människor där oftast en person har i 
syfte att samla in information. Det finns tre typer av intervjuer: strukturerad, semi-
strukturerad och ostrukturerad. Både semi-strukturerad och ostrukturerade intervjuer låter 
respondenten prata fritt. Detta är vanligt vid djupare studier. Strukturerade intervjuer är 
användbara när forskaren har för avsikt att generalisera eller dra slutsatser av en mängd 
insamlad data. Jag har valt att göra semi-strukturerade intervjuer för att kunna hålla mig 
inom ramarna för denna studie och säkerställa ett resultat. Samtidigt har jag möjligheten att 
gå mer på djupet i min undersökning för att få fram de intervjuade personernas åsikter och 
känslor.   
 
Metodredovisning gällande den fallstudie som genomförts beskrivs i mer detalj i kapitel 3. 
 

1.6 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

I kapitel 1 beskrivs bakgrunden till varför jag valde att skiva om just Scrum. Här presenteras även 

metodval och forskningsfrågan som uppsatsen bygger på. 

Kapitel 2: Teoretiskt ramverk 

I kapitel 2 beskrivs den teoretiska delen av uppsatsen. Den är uppdelad i tre delar. Först beskrivs 

systemutvecklingens historia och de tre stora kategorierna av metoder som har funnits, det vill säga 

Structured Design, Rapid Application Development och den som är aktuell idag, Agile Development. 

Sedan beskrivs det vad Agile Development är för något. Slutligen beskrivs det vad Scrum är för 

metod.  

Kapitel 3: Fallstudie 

Kapitel 3 inleds med en kort beskrivning av fallföretaget. Sedan redovisas hur forskningen har gått till 

och tillslut beskrivs resultatet av den fallstudie som har gjorts. 

Kapitel 4: Analys 

I kapitel 4 så analyseras resultatet av forskningen. Teorin jämförs med empirin och egna slutsatser 

presenteras.  
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2. Teoretiskt ramverk 
 

Så länge det har funnits systemutveckling så har det funnits olika teorier om hur man ska 

utveckla dessa system. I dagsläget finns det nästa lika många metoder som system. Det 

metoderna brukar ha gemensamt är de huvudsakliga stegen: planering, analys, design och 

implementation. De olika stegen brukar kallas ”The systems development lifecycle”, alltså 

systemutvecklingens livscykel. Historiskt sett ut har utvecklingen av nya system följt nedan 

illustrerade bana. 

 
Figur 1 Tidsaxel med olika systemutvecklingsmetoder 

I systemutvecklingens begynnelse var det väldigt besvärligt att bygga system. Det ansågs 
nästan lika omfattande som att bygga ett hus. Det var väldigt viktigt att det skulle finnas en 
stabil grund innan själva programmeringen kunde starta och man ville vara säker på att 
systemet skulle bli en succé. Problemet var bara att det gick så lång tid från den första 
planeringsfasen och till det färdiga systemet att det var omodernt innan det ens börjat 
användas.  
 
De första metoderna som började användas gick under samlingsnamnet Strukturerad Design 
(Structured Design). Den mest kända av dessa var Vattenfalls-modellen som gick ut på att en 
fas färdigställdes innan nästa kunde påbörjas. Men det gjorde det samtidigt väldigt svårt att 
gå tillbaka och göra ändringar i tidigare faser. Det positiva med vattenfalls-modellen är att 
systemet blir väldigt pålitligt när varje fas är helt klar innan nästa påbörjas. På grund av detta 
används modellen än idag, men det kan ta väldigt lång tid att färdigställa ett system med 
denna metod. 
 
För att korta ned tiden gjordes försök med att skala ned systemet till mindre sub-projekt, där 
varje delprojekt använde sig av vattenfallsmodellen. Detta kallas för Parallell Utveckling. 
Denna åtgärd kortade ned utvecklingstiden markant, men det visade sig att det var väldigt 
svårt att i slutfasen av ett projekt integrera de olika sub-projekten med varandra.  
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Som ett svar på problemen med tidigare metoder kom i början av 1990-talet de första 
iterativa modellerna. De gick under kategorin Rapid Application Development, på svenska: 
snabb applikations-utveckling. Tanken med dessa metoder var att utveckla en del av 
systemet så snabbt som möjligt och få det i händerna på användarna. På så sätt kan dessa 
tidigt utvärdera systemet och komma med synpunkter om förbättringar. Därefter itererar 
man tills systemet anses vara färdigt. Användarna involverades tidigt och fick en betydande 
roll i utvecklingscykeln.  
 
Det stora problemet med detta var att användaren nu satt med ett system som inte var 
färdigutvecklat vilket drabbades deras dagliga arbete på ett negativt sätt. Lösningen var då 
att utveckla en prototyp som användaren kunde godkänna, för att sedan börja utveckla 
själva systemet. Idén var god, men i praktiken tog alldeles för lång tid att först utveckla 
prototypen och sedan systemet.  
 
Den tredje kategorin av systemutvecklingsmetoder, och den som Scrum hör till, är Agil 
Utveckling. Denna kategori är den enda där det fortfarande skapas och utvecklas nya 
modeller.  (Dennis, Wixom, & Roth, 2006) 
 
 

2.1 Agila Systemutvecklingsmetoder 
 
Redan under 1990-talet skapades, oberoende av varandra, ett antal ”lättrörliga” metoder 
som ett svar på tidigare mer tröga och omfattande metoder. Med lättrörliga eller agila 
metoder menas att man inte är rädd för förändringar under arbetets gång. I en föränderlig 
värld så anser man att det är ett måste och istället för att försöka reglera bort dem så 
välkomnar man det. Hellre flexibilitet än rigiditet.  
 
Den första av de agila metoderna som på slutet av 90-talet slog igenom på allvar var Extreme 
Programming. Något som kännetecknade denna metod var dess inställning till 
dokumentation och parprogrammering.  
 
Inom agil systemutveckling finns det en mängd olika metoder som skiljer sig kraftigt från 
varandra. Men det de har gemensamt är att de välkomnar förändringar under arbetets gång. 
Sedan hände något ovanligt, istället för att alla slogs för att få sin metod accepterad av den 
allmänna massan så försökte man enas om en definition till vad agil utveckling egentligen 
var. 
 
Den 11 februari 2001 samlades de 17 mest framstående personerna inom agil 
systemutveckling. Det var utvecklare som representerade Extreme Programming, SCRUM, 
DSDM, Adaptive Software Development, Crystal, Feature-Driven Development och 
Pragmatic Programming. Resultatet blev The Agile Manifesto som beskrivs nedan. 
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Vi finner bättre sätt att utveckla programvara 
genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. 

Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, 
värdesätter vi punkterna till vänster mer.  

 
För att ge läsaren en tydligare bild av vad agil systemutveckling är, kommer jag först 
presentera Extreme Programming. Denna metod var den första agila utvecklingsmetoden 
och jag tycker detta förlopp ger en bra bild av hur man har gått från att skapa metoder som 
beskriver hur man utför arbetet i detalj, till en mer övergripande beskrivning av hur man 
driver ett systemutvecklingsprojekt. Trots att Scrum och Extreme Programming skiljer sig i 
rätt så hög grad från varandra så har de ändå den gemensamma nämnaren att de är agila, 
d.v.s. lättrörliga. 

Extreme Programming (XP) 

Extreme Programming, förkortat XP, är en kodcentrerad process skapad av en man vid namn 
Kent Beck. Det finns fyra grundstenar i Extreme Programming: kommunikation, enkelhet, 
återkoppling och mod. De här fyra delarna utgör grunden för utvecklare som bygger system 
enligt denna metod.  
 

 Med kommunikation menas att utvecklaren ska ha ett nära samarbete med 
slutanvändarna för att få konstant feedback på systemets utformning. 

 Enkelhet fås genom att hela tiden omstrukturera koden och göra den så pass enkel 
som möjligt. Utvecklaren strävar samtidigt efter att minimera antalet dokument och 
annat som inte är kod eller en del av det slutgiltiga systemet. 

 Återkoppling sker genom att hela tiden göra enhetstester och släppa uppdaterade 
versioner av systemet för att kunna få slutanvändarnas synpunkter. Här kommer 
även god kommunikation med i bilden igen. 

 Med mod avses att utvecklaren måste vara ärlig med vad han/hon kan och inte kan. 
Om ett beslut inte är populärt men ändå det mest rätta att göra så krävs det mod att 
genomföra det. 

 
Det finns 12 principer som XP använder sig av för att skapa framgångsrika system och av 
dessa 12 så är tre nyckelprinciper och de är: 1) återkommande testning, 2) enkel kodning 
utförd av programmerare som arbetar parvis och 3) ett nära samarbete med slutanvändarna 
för att snabbt bygga systemen. 
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Figur 2 Extreme Programming (Dennis, Wixom, & Roth, 2006) 

Testning och effektiv kodning är grundbulten för hur utvecklarna på XP jobbar. Varje dag 
testar man den kod som är producerad och om det existerar några buggar så jobbar man 
med den tills den är felfri. XP förlitar sig till stor del på ”refactoring”, vilket innebär förenkling 
av koden utan att ändra dess funktion, för att hålla koden just så enkel som möjligt. 
 
Ett XP-projekt börjar med att användarna intervjuas om vad de tycker att systemet ska göra. 
Sedan börjar programmerarna utveckla små moduler som möter de behoven.  Användaren 
måste hela tiden vara tillgängliga för att kunna svara på frågor och lösa problem allt 
eftersom de uppstår. Man har en standard inom projektgruppen för hur t.ex. kodningen ska 
se ut och den enda dokumentation som finns är i själva koden. Allting för att minska risken 
för missförstånd. Det gör i sin tur att det blir väldigt svårt med stora projektgrupper. De bör 
som regel uppgå till max 10 personer. Det krävs även mycket disciplin för att projekten inte 
ska bli ofokuserade och kaotiska. (Dennis, Wixom, & Roth, 2006)  
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2.2 SCRUM 
Till skillnad från tidigare beskrivna utvecklingsmodeller som utgör ramverk för det praktiska 
arbetet så är Scrum ett ramverk på projektledningsnivå. Att Scrum som metod är populär är 
ingen hemlighet. Enligt en undersökning som Forrester Researcher har gjort med 1300 
utvecklare och annan IT-personal så sysslar 45 % av dessa med agil utveckling varav 10 % 
jobbar enligt scrum. 
 
Men av alla de som utger sig jobba enligt scrum-metoden, följer de metoden steg för steg 
eller sker det vissa anpassningar längs med vägen? För att kunna skapa sig en uppfattning 
om detta presenteras nu Scrum som systemutvecklingsmetod mer i detalj. 

Historia 

Scrum är baserad på en av industrin accepterad ”best practise” som är använd och beprövad 
i årtionden. Första gången det pratades om termen Scrum var i en studie av de japanska 
managementforskarna Takeuchi och Nonaka (1986) som blev publicerad i Harvard Business 
Review. De skrev att historiskt sett, projekt som producerar de bästa resultaten är de som 
använder små, tvärfunktionella projektgrupper. Namnet får de från rugbyformationen scrum 
som är ett moment när bollen sätts i spel. De drar paralleller till hur rugbyspelarna 
tillsammans kämpar för att föra bollen framåt hela tiden.  
 
När sedan amerikanen Jeff Sutherland utvecklade en systemutvecklingsprocess åt Easel 
Corporation 1993 så använde han studien från 1986 som bas. Sutherland tog även Takeuchi 
och Nonakas scrum-analogi som namn för den nyutvecklade metoden. Scrum som 
systemutvecklingsmetod formaliserades sedan av Ken Schwaber i en artikel som 
presenterades 1995 på OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & 
Applications) som är en årlig konferens för utbildade inom datorvetenskap (Sutherland, 
2006). 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Object-Oriented_Programming
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Begreppsförklaring  

För att öka förståelsen, inleder jag med att kort beskriva de roller och termer som används 
för att förklara Scrum som utvecklingsmetod. Jag har fritt översatt de engelska begreppen till 
svenska och kommer framöver att hålla mig till de svenska begreppen.  
 

Begrepp (eng) Begrepp (sve) Förklaring 

Product Owner Produktägare Produktägaren är alltid endast en person 
och denne är ensamt ansvarig för 
produktspecifikationen. Om det är 
någon som vill ändra prioriteringen på 
specifikationen så är det produktägaren 
som gör det slutliga avgörandet och 
utför handlingen. Produktägaren 
representerar alla personers intresse i 
det färdiga systemet. 
 

Scrum Master
  
 

Scrum-mästare Scrum-mästaren ser till att 
utvecklingsgruppen fungerar som den 
ska och jobbar så pass produktivt som 
möjligt. Man kan jämföra dess roll med 
en projektledares. Han/hon ser även till 
att Scrum som metod efterföljs av 
gruppen. Det görs genom att hålla i de 
olika ceremonierna och övervaka 
gruppens med- och motgångar. 
 

Scrum Team Utvecklingsgrupp Utvecklingsgruppens uppgift är att för 
varje sprint, oftast 30 dagar, förvandla 
en del av produktspecifikationen till en 
färdig produkt. Gruppen består av 7 
personer, plus minus två. I en 
utvecklingsgrupp så har oftast varje 
person en specialitet som t.ex. 
programmerare, arkitekt, 
användbarhetsexpert etc. Men i Scrum 
så hjälper alla till med de olika delarna 
även om det betyder att någon får lära 
sig någon helt ny kunskap eller komma 
ihåg någon gammal. Det finns heller inga 
titlar på medlemmarna i gruppen utan 
alla jobbar tillsammans och drar åt 
samma håll. 
 

Sprint Sprint En sprint kan variera i längd men är 
oftast 30 dagar. Det är under den tiden 
som utvecklingsgruppen gör alla mindre 
sprintbitar som finns på 
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sprintspecifikationen. 

Product Backlog Produktspecifikation Innan arbetet med produkten påbörjas 
så skapas ett dokument där de viktigaste 
delarna i systemet ska finnas med, en 
produktspecifikation. 

Sprint Planning Meeting Planeringsmöte Inför varje sprint så hålls ett 
planeringsmöte där gruppen bestämmer 
vad som ska göras i kommande sprint. 

Sprint Tasks Sprintbitar Hela sprinten delas ned i små uppgifter, 
så kallade sprintbitar, som ska avklaras 
under sprinten. 

Sprint Backlog Sprintspecifikationen Alla uppgifter som ska utföras under en 
sprint sätts upp på sprintspecifikationen. 

Daily Scrum Meeting Dagligt scrum-möte Ett möte som varje utvecklingsgrupp har 
varje dag för att se hur det går med 
uppgifterna. 

Release Burndown Chart Release Burndown 
graf 

Är en tidsuppskattad graf som visar hur 
mycket som är kvar på 
produktspecifikationen fram till release-
datumet för hela projektet. 

Sprint Burndown Chart Sprint Burndown graf Är en tidsuppskattad graf där gruppen 
ser hur de ligger till rent tidsmässigt i en 
specifik sprint. 

Sprint Review Meeting Granskningsmöte Ett möte som hålls efter en avklarad 
sprint. Gruppen visar upp vad de har 
presterat och planerar inför kommande 
sprint. 

Sprint Retrospective 
Meeting 

Sprint-
utvärderingsmöte 

Ett möte där gruppen tillsammans med 
scrum-mästaren utvärderar sprinten 
som precis avklarats.  

Scrum of Scrums 
meeting 

Scrum av scrums-
möte 

En mötesform för stora projekt med 
många projektgrupper. En från varje 
team deltar och talar om för övriga team 
hur de ligger till. Det är produktägaren 
som håller i mötet. 

Tabell 1. Innehåller förklaringar på de olika begrepp som finns inom Scrum  
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Händelseförlopp – hur metoden används 

När en ny produkt ska utvecklas initieras ett projekt. Produktägaren har som ansvar för att 
utveckla en projektplan för det specifika projektet. Han/hon måste arbeta fram en vision för 
produkten som främjar dess yttersta syfte, en affärsplan som visar inom vilka tidsramar man 
kan räkna med att få en inkomst av produkten och en vägledning som visar på när 
levererade versioner börjar bringa in pengar, så kallad ”return on investment” (ROI). Sedan 
förbereder han/hon en lista med kundens krav på produkten och prioriterar de efter dess 
affärsvärde. Den här listan blir en produktspecifikation, alltså en lista över vad som kommer 
att levereras till kunden och i vilken ordning.  
 
Bilden nedan sammanfattar hela händelseförloppet från skapandet av en 
produktspecifikation till slutlig leverans hos kunden. 
 

  

Figur 3 Sprint Cycle. Visualisering av sprint-cykeln (Sutherland & Schwaber, Scrum Papers, 2007) 

När det finns tillräckligt med uppgifter på produktspecifikationen kan utvecklingsgruppen 
sätta igång med den första sprinten. Före varje sprint hålls alltid ett planeringsmöte för att 
utveckla en detaljerad plan för iterationen. Planeringsmötet består egentligen av två möten. 
I det första mötet deltar utvecklingsgruppen, scrum-mästaren, produktägaren och 
slutanvändare för att bestämma vad från produktspecifikationen som ska göras i kommande 
sprint. Utvecklingsgruppen bestämmer hur mycket jobb de kommer hinna göra på en sprint, 
baserat på hur stor gruppen är, hur många arbetstimmar de har och hur pass produktiva de 
är. I det andra mötet bestäms hur mjukvaran ska implementeras. Här är endast 
utvecklingsgruppen närvarande och man bryter ner aktiviteterna i mindre sprintbitar. Varje 
bit uppskattas i tid och sätts upp på sprintspecifikationen. 
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Utvecklingsgruppen sätter igång med sprinten och varje dag leder scrum-mästaren ett 
dagligt scrum-möte. Det är ett 15 minuter långt möte där analys sker om var i processen 
gruppen befinner sig. Varje medlem i gruppen svarar på tre frågor:  

 Vad gjorde jag igår?  

 Vad kommer jag göra idag?  

 Vilka hinder är i min väg? 
 
Vem som helst kan delta i de dagliga mötena men det är bara de personer som är med i 
teamet som har rätt att prata. Det är väldigt viktigt att samtalen hålls på en ytlig nivå, de får 
inte handla om exempelvis specifika tekniska detaljer. 
 
Det finns några primära saker som scrum-mästaren vill få ut av varje dagligt möte. Scrum-
mästaren måste veta vilka uppgifter som är slutförda, vilka som har startats, om några nya 
har upptäckts och om det är någon ändring i tidsplaneringen. Scrum-mästaren måste 
därefter identifiera vilka hinder som finns och få ned dessa på en lista samt ordna de efter 
hur pass allvarliga de är. Vissa hinder eller problem kan lösas inom gruppen, vissa kan lösas 
med hjälp av andra team och vissa kanske ledningen måste se över. Scrum-mästaren är 
ansvarig att hantera konflikter eller problem inom gruppen som kan uppstå. 
 
Allt eftersom uppgifter avklaras så minskar sprintspecifikationen, man säger att ’den brinner 
ner’. Under sprintens gång så uppskattas den återstående arbetstiden som krävs för att 
färdigställa sprinten, det visualiseras på sprint burndown grafen (se figur nedan). Om 
sprintspecifikationen är tom när sprinten är slut så ses den som lyckad. Det finns även en 
release burndown graf, den illustrerar hur hela projektet ligger till i den gällande release-
cykeln. 
 

 
Figur 4 Sprint Burndown Chart. Visualiserar hur teamet ligger till I sprinten rent tidsmässigt. (Sutherland & Schwaber, 
Scrum Papers, 2007) 

I slutet av varje sprint hålls ett granskningsmöte. I första delen av mötet presenteras den 
potentiellt färdiga koden för produktägaren. Det är produktägaren som leder mötet och alla 



18 
 

intressenter är välkomna att delta. Här presenteras även vad på produktspecifikationen som 
är avklarat och det diskuteras om någon omprioritering är nödvändig. Målen för nästa sprint 
fastställs också. Andra halvan av mötet leds av scrum-mästaren och här tittar teamet tillbaka 
på sprinten och utvärderar hur de arbetade tillsammans, saker som hade kunnat göras 
bättre o.s.v. Den här delen av mötet kallas även för sprint-utvärderingsmöte. 
 
Vid arbete i stora projekt med minst 10 stycken olika projektgrupper finns det en mötestyp 
som kallas scrum av scrums. Det är en teknik för de olika teamen att kunna diskutera saker 
som överlappar eller integrerar i varandras arbete. På det dagliga mötet så väljs en person i 
utvecklingsgruppen ut som ska delta på scrum av scrums-mötet. Det ska hellre vara en 
tekniskt kunnig person, t.ex. en utvecklare eller en testare, snarare än en scrum-mästaren 
eller produktägaren. På detta möte finns en person från varje team i hela projektet. Det är 
olika personer på mötet för varje gång beroende på vilken fas teamen är i utvecklingscykeln. 
Den som ses som mest kunnig inom gällande område får delta.  
 
De här mötena är till för att lättare kunna koordinera de olika teamen. Cohn, en av 
grundarna till Scrum Alliance, anser att två till tre gånger i veckan är en lagom frekvens på 
möten och att de gärna inte är längre än 15 minuter per gång. Som på det dagliga scrum-
mötet ska varje deltagare svara på vad som har gjorts sedan förra mötet, skillnaden här är 
att personen svarar för vad hela teamet har gjort. Frågorna som ställs är:  

 Vad har ditt team gjort sedan förra mötet?  

 Vad ska ni göra till nästa möte?  

 Är det något hinder i er väg?  
 
Men det finns ytterligare en fråga som inte ställs på de dagliga scrum-mötena:   

 Finns det något ni tänkt göra som ni tror kan komma att stå i de andra teamens väg? 
 
Det är bra att lyfta denna fråga trots att utgångspunkten inte är att medvetet hindra något 
annat team. I och med detta blir övriga team medvetna om att risken finns, och skulle något 
inträffa sparar det tid och energi att känna till orsaken bakom händelsen (Cohn, 2007). 
 
Det finns ett flertal agila metoder som utvecklare kan tillämpa. Jag har valt att presentera 
två, där Scrum anses vara den mest tillämpade i praktiken. Ken Schwaber och Magnus 
Mårtensson menar att anledningen till att Scrum har blivit så populär som utvecklingsmetod 
är för att Scrum bland annat är enkel att implementera, kan appliceras på alla typer av 
projekt och är fullt skalbar (Schwaber & Mårtensson, Computer Sweden, 2008). 
 
Men det finns de som menar att Scrum lider av sin egen popularitet. Robert C Martin, en av 
de kunnigaste experterna inom lättrörlig utveckling, skriver i en artikel att branschen 
pumpar ut certifikat till så kallade experter. Han menar att en person inte blir scrum-mästare 
bara för att denna har genomgått en kurs på två dagar, och att detta lättvindiga sätt att dela 
ut certifikat skadar den lättrörliga utvecklingen. Han tillägger också att många företag tror 
att de jobbar lättrörligt fast de inte gör det, vilket får som resultat att produktiviteten och 
kvalitén sjunker. (Larsson, 2008) 
 
Jag har nu beskrivit i detalj hur Scrum fungerar i teorin. Ovanstående resonemang visar även 
på hur åsikterna går isär när det kommer till att tillämpa metoden. Med detta som bakgrund 
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ska jag nu presentera den fallstudie jag gjort som ett exempel på hur Scrum faktiskt 
tillämpas i en verklig situation.  
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3. Fallstudie 

3.1 Företagsbakgrund 
Företaget som fallstudien är gjord på och även de personer som intervjuats har en önskan 
om att få vara anonyma. Företaget kommer därför kallas Företag A i uppsatsen. Det är ett 
globalt företag som är bland de främsta inom mjukvaru- och teknik-tjänster. Den avdelning 
som den här fallstudien är gjord på sysslar med systemutveckling och har cirka 300 anställda 
totalt. Avdelningen utvecklar diverse hjälpverktyg för banker som i sin tur använder dessa 
verktyg vid börshandel och liknande. Varje utvecklingsgrupp har hand om olika typer av 
verktyg men de slås ihop till ett system som släpps som en uppdatering två gånger om året. 
 

3.2 Observation 
Den observation som är gjord har utförts under en hel dag på företaget med syftet att 
studera hur Scrum fungerar i praktiken. Jag har observerat olika gruppers dagliga möten och 
även ett scrum av scrums-möte. Mitt fokus har legat på de olika rollerna i mötena och jag 
har kritiskt granskat syftet med deras roller. Detta för att jag anser att Scrum är mer ett sätt 
att bedriva ett projekt än en systemutvecklingsmetod. Då har dessa olika roller en större 
betydelse än specifika uppgifter som att t.ex. författa en kravspecifikation. 
 
Observationen pågick under en hel arbetsdag och genomfördes icke-deltagande men helt 
öppen så alla deltagare visste att jag observerade dem. Jag tog anteckningar under hela 
observationen och vid dagens slut så sammanfattade jag vad som hade hänt och vilka mina 
intryck av dagen var. 
 

3.3 Val av respondenter till intervjuer 
De dagar jag besökte företaget kom jag i kontakt med olika personer. Eftersom jag skulle 

utföra semi-strukturerade intervjuer så är det en fördel att respondenten inte är blyg. Jag 

ville ha personer med erfarenhet av andra utvecklingsmodeller så de kan göra jämförelser 

med tidigare arbetssätt. Mitt mål var att intervjua en produktägare, en scrum-mästare och 

en utvecklare för att samla in åsikter från de olika rollerna och därmed få en så nyanserad 

bild som möjligt. Men det visade sig att produktägaren var svår att få tag i och ofta jobbade i 

andra länder. Denne ströks därmed från min lista av respondenter. Jag såg en fördel i att 

scrum-mästaren och utvecklaren jobbade inom samma team. På så sätt kunde jag utifrån ett 

likadant arbetssätt få synpunkter från två olika perspektiv. 
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3.4 Intervjuer 
Tanken med intervjuerna och den vinkel jag valt är att studera hur de anställda på Företag A 
arbetar med systemutveckling, och om detta skiljer sig från hur det ”ska” gå till enligt teorin. 
Intervjuerna är, som tidigare presenterat, i semi-strukturerad form där en intervjuguide gav 
struktur till mina frågor men samtidigt gav mig frihet att anpassa mina frågor efter 
respondentens svar. Intervjuguiden finns redovisad i kapitlet Bilagor. Intervjuerna ägde rum i 
Företag A:s lokaler i ett konferensrum. Varje intervju spelades in med hjälp av en diktafon, 
detta med respondenternas tillåtelse. Efter intervjuerna lyssnade jag på ljudupptagningen 
och skrev ned ordagrant vad varje respondent sagt för att sedan, baserat på detta, skriva 
denna fallstudie och analysera resultatet. 
 

Tabell 2 En sammanställning av de intervjuer som gjorts. 

3.5 Val av analysmodell 
Efter att ha genomfört observationen och intervjuerna på Företag A så sammanställdes  
dessa i punkt 4.1. Jag har valt att slå ihop både intervjuer och observationer till en 
beskrivning av hur Företag A arbetar med Scrum i praktiken (nästa avsnitt). Detta ger en bra 
bild av helheten, vilket gör det lättare att jämföra denna praktiska tillämpning med teorin.  
 
Min analys där den teoretiska modellen för Scrum ställs mot det studerade företagets arbete 
sker i ett separat avsnitt. Utifrån detta kommer jag dra slutsatser som ger svar på den 
frågeställning och syfte som ligger till grund för denna studie.  

Respondent: När: 

Scrum-mästare 1 Måndag 17/5 kl. 13.00–14.00 

Utvecklare 1 Måndag 17/5 kl. 14.00–15.00 

Scrum-mästare 2 Torsdag 30/9 kl. 10.00–11.00 

Utvecklare 2 Torsdag 30/9 kl. 11.00–12.00 
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3.6 Företag A:s arbetssätt 
 
Företag A har jobbat med Scrum som utvecklingsmetod under 3-4 år. Innan dess använde de 
sig inte av någon specifik arbetsmetod. De anser sig aldrig ha varit något vidare på att 
dokumentera sina arbetsprocesser, utan har alltid påbörjat en iteration med en vag ide om 
vad det är som ska göras och har sedan under resans gång utvecklat arbetet mot att utforma 
en produkt. De största skillnaderna är att de idag är mer strukturerade och att release-
cyklarna är kortare. Övergången till Scrum från företagets tidigare arbetssätt innebar inte så 
stor omställning, som en av de intervjuade utrycker:  
”Det var nog många som tyckte det var skönt att det kom en metodik som rättfärdigade så 
som vi alltid har jobbat.” 
Och denne person ansåg även att när man nu jobbar med Scrum är man mycket bättre på att 
hålla sin deadline. Förut var det vanligt att projekten drog ut på tiden. Nu testas koden 
kontinuerligt istället för att som tidigare lägga till alla funktioner i början följt av en lång 
period av testning för att verifiera koden. 
 
På Företag A finns det 12 utvecklingsgrupper och 70 stycken utvecklare. Antalet 
medarbetare skiljer sig från grupp till grupp men det är aldrig mindre än fem eller mer än nio 
personer i varje grupp.  
 

Scrum-mästaren 

Varje team har en egen scrum-mästare och en egen produktägare. Scrum-mästaren jobbar 
oftast parallellt som utvecklare i teamet och är även den som leder gruppen och tar hand om 
eventuella problem. Det har dock framkommit vid intervjuerna att det är sällan som team-
medlemmarna lyfter fram problemen. Som en scrum-mästare sa:  
”Vi har inte fått till riktigt den kulturen. Det tror jag är lite för att folk ibland känner att kör de 
fast med något så försöker de lösa det själv istället för att dumpa det på någon annan.”  
Det anses vara både bra och dåligt för i de fall där scrum-mästaren kan lösa problemet, där 
kan medlemmarna syssla med det som de är bra på istället. Men samtidigt så anser de 
intervjuade att det är bra med en sådan inställning att man försöker lösa problemen istället 
för att bara lägga över dem på någon annan. När det gäller större problem, t.ex. som om 
testmiljön ligger nere så kommer det alltid upp på mötena men då är scrum-mästaren oftast 
redan medveten om problemet. 
 

Produktägaren 

Produktägaren är den personen som talar om för gruppen vad som ska göras. Företag A har 
valt den här strukturen eftersom att varje team utvecklar en egen produkt och den är så 
avancerad så att det behövs en person som har spetskompetens inom just det specifika 
området för att arbetet ska kunna ske effektivt. Då kan man fråga sig varför inte den 
personen jobbar som scrum-mästare men det är tydligen så att produktägaren jobbar väldigt 
mycket utomlands och inte alltid är på kontoret. Detta medför att det då behövs även en 
scrum-mästare som leder teamet i dess dagliga arbete. Dessa scrum-mästare ser ofta sig 
själva, till viss del, även som en produktägare. Produktägaren är ansvarig för teamets arbete 
kring hur de olika uppgifterna på sprintspecifikation ska prioriteras. Det är även 
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produktägaren som ansvarar för kontakten med användarna och tillfredsställer deras behov 
med systemet. 
 

Project Manager 

Det finns ytterligare en roll som de kallar för project manager. Den rollen innehas endast av 
en person och han kan liknas med en scrum-mästare över alla andra scrum-mästare. Det är 
den personen som håller i scrum av scrums-mötena. Dessa mötens viktigaste uppgift är att 
hjälpa de olika teamen att integrera med varandra. Project managern har en övergripande 
bild av hela projektet och försöker lösa de eventuella problem som teamen kan ha som de 
inte kan lösa själva. Det är även den personens uppgift att rapportera till ledningsgruppen 
hur arbetet fortgår.  
 

Utvecklingsgruppen 

Det finns tre huvudsakliga roller i varje team: Utveckling, Test och Dokumentation. Det är 
väldigt klart vad varje person har för någon roll och att han/hon håller sig till den.  
Utvecklarna sköter dokumentationen. Det finns en person som kontrollerar att allt 
dokumenteras korrekt. Det finns ingen specifik person som ansvarar för dokumentering för 
varje team, dessa personer går istället runt bland de olika grupperna beroende på var det 
finns något att göra. Om det finns mycket testjobb på sprintspecifikationen så hjälper alla till 
med det under den perioden. Fördelen är att det då alltid finns någon med spetskompetens 
inom de olika rollerna. Men inom varje team finns det även olika områden. Varje utvecklare 
är specialiserade på en viss funktionalitet. En scrum-mästare beskrev det som ”små scrums i 
Scrum”.  Men samma person sa att de i deras team hade börjat med att försöka köra ett 
område åt gången i varje sprint; så att teamet jobbar krossfunktionellt inom sin roll. Det 
trodde han skulle gynna de i det långa loppet fast det kostade mycket nu till en början. Men 
det fanns även vissa områden som var så små att inte hela gruppen kunde jobba med det 
under en sprint så då var man tvungen att dela upp det ändå.  
 

Arbetsprocess 

Själva arbetssättet för utvecklarna är väldigt individuellt. Alla har en egen uppgift men 
teamet sitter runt samma bord så vissa medlemmar parprogrammerar, det vill säga sitter 
och pratar och hjälper varandra kontinuerligt fast de har olika uppgifter, medan andra sitter 
helt själv. Även testare och utvecklare arbetar väldigt tätt och sitter tillsammans vid samma 
bord. En utvecklare beskriver det samarbetet på följande sätt:  
”… om jag vill göra någon inkrementell förändring i systemet så är det ju jättebra om han 
kan göra en inkrementell testning av det. Då skickar jag ju bara över det till honom så kan 
han kolla det. Så tar man sig fram tillsammans.” 
Tidigare om det var något team som hade svårigheter med att prestera det de skulle så 
försökte man flytta om vissa personer. Detta ledde ofta till klagomål då medlemmarna i 
gruppen ansåg att de precis börjat komma in i teamet och så splittras det. Nu försöker man 
istället ge ett team som fungerar dåligt andra arbetsuppgifter. Företag A har dragit 
slutsatsen att gruppdynamiken i en sådan här arbetsmetod är väldigt viktig. Att det är 
gruppen tillsammans som ska lösa uppgiften och inte en projektledare som talar om vad som 
ska göras.  
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När en utvecklare anser sig vara klar med sin uppgift skickas den vidare till testaren. När 
testaren bedömer att den fungerar som den ska skickas den vidare till personen som 
dokumenterar. Det är inte alltid som en uppgift behöver dokumenteras, och när så är fallet 
så anses den specifika uppgiften vara klar. Om testaren skulle hitta någon bugg så blir det till 
en ny uppgift som utvecklaren får ta hand om. Det hela illustreras grafiskt på en tavla eller 
en vägg och ser ut som tabellen nedan. Det är denna tabell som är teamets 
sprintspecifikation. Varje team har en egen sprintspecifikation uppritad någonstans i 
kontorslokalen. Varje uppgift sätts upp på tavlan i form av en papperslapp där det står vad 
som ska göras. De olika uppgifterna prioriteras olika från varje team men det kan skilja sig i 
t.ex. desto längre till höger i kolumnen lappen sitter desto högre prioritet har den. En av de 
intervjuade ansåg att det som är bra med att ha det här systemet är att alla som undrar hur 
det går för teamet kan ta en titt på tavlan. Det är alltså stor skillnad mot tidigare med en 
dold projektplan som ingen kunde ta del av och massvis med projektrapporter som skulle 
skrivas. 
 

Utvecklare Klar Testare Klar Dokumentation Helt Färdig 

      

Tabell 3 En tabell som visualiserar hur sprintspecifikationen var uppritad hos fallföretaget 

 
Företaget har delat upp utvecklingsarbetet i två release-cyklar per år. Det vill säga att två 
gånger per år så släpps en ny version av programvaran. Varje release-cykel innefattar fyra 
sprintar. Inför varje cykel så har alla produktägare ett stort möte där de bestämmer vad som 
ska göras med produkten, vad målet är med kommande cykel. Sedan tar varje produktägare 
med sig det till sitt team och talar om vad de ska åstadkomma i kommande cykel. Sedan 
delas det upp i fyra sprintar, prioriterat efter vad som behövs göras först. Scrum-mästaren 
tittar på hur teamet har jobbat i tidigare sprintar och uppskattar ungefär vad han tror att de 
kommer hinna i den kommande sprinten. Sedan har han ett sprintplaneringsmöte med 
teamet där de diskuterar om hur mycket de tror de kommer hinna, kanske tar bort någon 
uppgift och eventuellt lägger till någon. Efter det så tidsuppskattas och prioriteras varje 
uppgift och då är även produktägaren med. 
 

Dagliga scrum-mötet 

På det dagliga scrum-mötet samlas teamet ståendes runt tavlan som är deras 
sprintspecifikation. Men innan mötet börjar sätter scrum-mästaren upp eventuellt nya 
uppgifter på tavlan. Oftast är det buggar som testarna har identifierat men det kan även vara 
någon helt ny uppgift. När hela teamet är samlat så börjar scrum-mästaren att fråga den 
förste team-medlemmen vad han/hon har gjort sedan det förra mötet. Om denna person är 
klar med sin uppgift från gårdagens möte så tar han/hon sin lapp och flyttar den till klar-
kolumnen och talar om för gruppen vad det var för uppgift. Därefter visar personen i fråga 
vilken ny uppgift den har påbörjat. Sedan frågar scrum-mästaren om det har uppstått några 
problem med den nya uppgiften. Om det har det så diskuteras det eventuella lösningar och 
om det går in på en allt för teknisk nivå så finns det en möjlighet att parkera frågan. Det 
innebär att mötet fortgår och när det är slut så diskuterar de berörda personerna med 
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varandra, t.ex. sittandes vid datorn för att lättare kunna hitta en lösning. Om det inte 
förekom något problem att ta upp fortsätter scrum-mästaren med att fråga nästa person i 
teamet och så fortsätter mötet till dess att alla har fått möjlighet att redovisa hur de ligger 
till i arbetet. 
 
Det är väldigt varierande från team till team hur mycket det diskuteras på mötena. Men 
även varierande inom teamet hur mycket varje person pratar. Vissa personer har inga 
problem med att prata inför gruppen om vad de har gjort och vilka problem de har stött på 
medan andra knappt vill säga någonting. Vissa team har medlemmar som inte pratar svenska 
och då måste all dialog på mötet ske på engelska. På de mötena där dialogen sker på 
engelska kan det vara väldigt stor skillnad från person till person hur mycket personen i fråga 
är villig att prata.  
 
Det dagliga scrum-mötet behöver inte nödvändigtvis vara på morgonen utan kan vara 
inplanerat någon gång under dagen. Alla team har sitt möte på olika tider så att project 
managern ska kunna ha en möjlighet att delta i alla teamens möten. Men även så att 
personer från andra team ska kunna delta. Mötet ska vara max 15 minuter men det skiftar 
en hel del mellan teamen. Vissa av de intervjuade personerna upplever att det är svårt att 
hålla mötena på en ytlig nivå och inte gå in på för djupa tekniska detaljer och om det sker så 
renderar det i att mötet kan gå över tiden. Det skiftar även från team till team när det gäller 
deltagandet. En del team har ett obligatoriskt deltagande på mötet och andra inte men det 
är upp till scrum-mästaren att bestämma det. Somliga menar att det drar ned arbetsmoralen 
om man måste gå på mötet och visa upp att man inte har gjort några framsteg medan andra 
menar att det är en bra sak att det sätter press på personen i fråga att den hela tiden bör 
prestera något. En utvecklare gjorde en jämförelse med andra projektformer som han hade 
medverkat i där man första veckan gick runt och funderade vad det var man skulle göra för 
att de sista veckorna vara väldigt stressad för att hinna klart. Då ansåg han att det var bättre 
att känna en liten stress under hela sprinten. 
 
Ett sätt att ge alla en möjlighet att alltid kunna visa upp något är att dela upp uppgifterna i 
mindre delar så att de ska vara möjligt att genomföra dem på en dag. Detta är något Företag 
A anser sig ha blivit bättre på. En av intervjuade säger att en stor nackdel med Scrum är att 
varje medlem hela tiden vill ha något att visa upp på de dagliga mötena vilket medför att det 
kan uppfattas fel att lägga tid på t.ex. utbildning för då står man sedan på mötet och inte har 
något att visa upp och därmed inte heller bidragit till gruppens arbete. Ett försök att lösa det 
är att ha vissa labbdagar där medlemmarna får syssla med utbildning eller fördjupning i 
något ämne. Vissa anser dock att det är alldeles för få labbdagar. 
 

Scrum av scrum-mötet 

Scrum av scrums-mötena äger rum två gånger i veckan. Det mötet består alltid av enbart 
scrum-mästare och leds av project managern. Mötet hålls runt den tavla där 
produktspecifikationen är uppritad. Varje scrum-mästare får svara på hur det går och om det 
finns några problem. Project managern går även igenom varje teams sprint burndown graf 
och scrum-mästaren får då kommentera den och om den skulle ha ökat i tid så har han 
möjlighet att förklara varför det har skett. Det är sällan som det blir någon diskussion på 
dessa möten då många av teamen inte har med varandra att göra. Detta möte är mer ett 
sätt att inrapportera till project managern hur det går för teamet och det anses av några 
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vara en nog så bra orsak för att ha dessa möten. Återigen sätter det den här pressen, fast nu 
på hela teamet, från övriga medarbetare. Medan andra anser att det blir lite fel om scrum-
mästaren ska gå dit och känna sig illa till mods för att teamet har presterat dåligt. I så fall 
tyckte de att hela teamet ska vara med eftersom scrum-mästaren är en del av teamet och 
inte någon projektledare.  
 

Granskningsmötet 

I slutet av varje sprint så är det avsatt två dagar till granskningsmöte. På dessa möten får 
varje team presentera vad de har åstadkommit i den sprint som varit och det är fritt för vem 
som helst att delta. Anställda kan då under de här dagarna gå runt och se vad de olika 
teamen har presterat. Det är väldigt olika från team till team hur man väljer att visa upp sin 
sprint. En del team gör det väldigt formaliserat genom att visa upp precis vad de har 
åstadkommit och jämför det rakt av med vad de hade på sprintspecifikationen, mer för att 
visa upp för produktägaren att de gjort vad de skulle. Andra team väljer att göra något roligt 
av det hela som riktar sig mer mot övriga anställda på företaget. Då lägger man kanske ned 
mer tid på att få folk att komma på presentationen och gör det hela mer underhållande. 
Enligt de intervjuade så är det här en väldigt viktig mötesform där de får visa upp vad de har 
gjort, ett slags avslut på sprinten, ”en liten release-fest” som en av de intervjuade sa. 
 

Retrospektiva mötet 

I slutet av varje sprint så har de det retrospektiva mötet där de utvärderar sprinten. Där 
diskuterar teamet vad de tycker de borde bli bättre på. Scrum-mästaren skriver upp de 
punkter som kommer upp som varje medlem får ta med sig och fundera kring. Två dagar 
senare har man ett uppföljningsmöte där man diskuterar eventuella åtgärder. 
 

Slutliga tankar 

Av de intervjuade personerna så fanns det en hel del olika åsikter om vad de tyckte var bra 
och dåligt med Scrum som utvecklingsmetod men överlag så hade alla en positiv inställning 
till metoden som helhet. Många gjorde jämförelser till gammal hederlig projektstyrning och 
lyfte fram den positiva transparensen som finns i Scrum. Att allt som görs hela tiden kan 
granskas och att det finns en helt annan öppenhet för vad som händer i projektet. De flesta 
respondenterna ansåg även att scrum skulle gå att implementera i projekt som inte bara har 
med mjukvaruutveckling att göra utan i alla former av projekt där du har en grupp med 
människor som ska jobba tillsammans för att uppnå ett förutsatt mål.  
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4. Analys 
 

Som beskrivet i det teoretiska ramverket finns det idag ett antal olika sätt att utveckla ny 

programvara på, och så har även fallet varit bakåt i tiden. Varje metod har dessutom en mängd olika 

tolkningar där så kallade experter har sin egen syn på hur metoden i fråga ska tillämpas. Det blir 

därför väldigt svårt att säga vad som är den ”rätta” teorin bakom Scrum. Jag har valt att studera den 

allra första scrum-teorin, den som de så kallade skaparna, Sutherland och Schwaber, presenterade 

1995. Men även denna teori har modifierats under årens lopp, vilket inte är så konstigt med tanke på 

att det har hänt en hel del inom systemutvecklingen de senaste 15 åren. De förändringar som skett 

är mindre detaljer och nödvändiga kompletteringar av metoden. Men i det stora hela så fungerar 

Scrum på samma sätt idag som när den först presenterades.  

Mitt fokus i denna studie är om det utvalda företaget (Företag A) arbetar enligt Scrum i stora hela, 

och om de inte gör det – vad är då anledningen till detta? För att underlätta för läsaren kommer jag i 

min analys fokusera på de områden där jag identifierat arbetssätt som inte stämmer överens med 

teorin om Scrum. Jag presenterar samtidigt vilka anpassningar som gjorts och varför. De delar där jag 

anser att teori och praktik skiljer sig från varandra är följande; ledningshierarki, krossfunktionella 

team och scrum av scrums.  

Ledningshierarkin 

I kapitel 2.2 beskrivs hierarkin inom Scrum med en produktägare högst upp som är ansvarig för hela 

projektet. Det är denna person som ansvarar för varje teams sprintspecifikation och dess prioritering. 

Under produktägaren finns en scrum-mästare som leder varje team. I fallföretaget har man dock en 

något annorlunda struktur.  Nedan i figur 5 beskrivs hierarkin i teorin till vänster och hierarkin i 

Företag A till höger. 

 

 

Figur 5 Hierarkin i teorin respektive Företag A 

 

Företag A har en roll som de kallar för project manager och som ansvarar för att hela projektet flyter 

på ett bra sätt, men denna person har inget att göra med vad som finns på produktspecifikationen. 

En av de intervjuade beskrev denna roll som en scrum-mästare över alla scrum-mästare. Om teamet 

har något problem som de inte kan lösa inom gruppen utan kanske behöver ta hjälp av ledningen 

eller av något annat team så lyfter de frågan till project managern. Det är även denna person som 

leder scrum av scrums mötena som en naturlig del av dennes arbetsuppgift i att försöka samordna 

alla team.  
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Varje team har en egen produktägare som endast ansvarar för sprintspecifikationen, denna person 

har spetskompetens inom just det området som teamet jobbar inom. Det är denna person som talar 

om för teamet vad som ska vara med på specifikationen och vilken prioritet det har. Teamet styrs 

sedan av en scrum-mästare som även jobbar som utvecklare i gruppen. Dennes roll är enbart att 

motivera teamet och försöka lösa eventuella problem som finns. Det finns till och med vissa team 

som skiftar på scrum-mästarrollen inom gruppen, det vill säga inom teamet så är det olika utvecklare 

som testar på rollen som scrum-mästare. Det finns även en roll som företaget kallar för teamleader 

som har hand om de administrativa frågorna inom teamet. 

Varför har då företaget valt denna hierarki? En av anledningarna är att produkten som man utvecklar 

är väldigt avancerad och innefattar många olika algoritmer och matematiska beräkningar. Det är 

även ett väldigt omfattande system. Det hade lika gärna kunnat vara 12 fristående produkter fast de 

har valt att sälja den som en enda stor produkt. Det skiljer även väldigt mycket från team till team, 

hur de är uppbyggda. Vissa team har i sin tur mindre grupperingar som har specialiserat sig på vissa 

delar av deras produkt medan andra team har enbart en stor produkt. Så det ses som en omöjlighet 

att endast en person skulle kunna ha spetskompetens inom alla 12 biprodukter och ansvara för 

utvecklingen av dem. En annan aspekt som gör det svårare att ha en gemensam produktägare för alla 

teamen är att flera av produktägarna inte är stationerade på avdelningen i Sverige, utan jobbar från 

utlandet. Detta gör det väldigt svårt för teamet att kunna ha täta interaktioner med respektive 

produktägare om han/hon inte alltid finns tillgänglig. Det medför också att scrum-mästaren får täcka 

upp till viss del för produktägaren. För att göra det möjligt med endast en produktägare så måste 

denna person först och främst vara stationerad på samma avdelning som resten av 

utvecklingsgruppen befinner sig. För det andra skulle det behövas en väldigt kompetent person med 

kunskap inom alla berörda områden. 

Krossfunktionella team 

Enligt scrum-teorin ska en utvecklingsgrupp inte ha några klara roller. Alla i teamet ska jobba 

tillsammans med de uppgifter som finns även om det betyder att någon ibland måste lära sig något. 

Avvikande från detta i det studerade fallföretaget är att det finns det väldigt klara roller. I varje team 

finns det en majoritet som jobbar med utveckling, en del som jobbar med testning samt en person 

utan en fast plats som ansvarar för dokumentationen i de olika utvecklingsgrupperna. Varje 

utvecklare är specialiserad på olika områden. Inom vissa team så finns det flera olika områden 

medan inom andra jobbar alla inom samma. Detta betyder att det till och med inom samma roll finns 

klara uppdelningar. Det har gjorts försök med att köra ett område åt gången i varje sprint för att 

utvecklarna ska jobba mer krossfunktionellt med förhoppningen om att det ska gynna utvecklingen i 

det långa loppet. Men vissa områden är så små att ett helt team kan inte kan enbart jobba med det 

under en hel sprint, en viss uppdelning måste finnas. Även om rollerna är ganska tydliga så sker ett 

tätt samarbete hela tiden mellan de olika inom teamen. Teamet hjälps hela tiden åt att utveckla 

produkten fast på olika sätt. 

Varför har Företag A denna tydliga uppdelning i sina utvecklingsteam? Återigen så är själva 

produktens komplexitet den stora anledningen. En utvecklare påstod i en intervju att det tar flera år 

att lära sig testningens olika verktyg och för att de ska ha en möjlighet att följa med i utvecklingen så 

måste de vara specialiserade på det området. Han menade dock att enklare testning kunde de hjälpa 

till med men för att kunna testa helheten så måste du vara väldigt erfaren. Men även om rollerna var 

klara så fanns det ändå en bra team-känsla där alla hjälptes åt och teamet satt runt samma bord och 
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hela tiden samtalade om eventuella lösningar och testade varandras delar. Det fanns ändå en strävan 

efter att jobba så krossfunktionellt som möjligt och en övertygelse om att det skulle leda till något 

positivt.  

Scrum av scrums 

Scrum av scrums en mötesfunktion som tillämpas vid stora projekt med fler än 10 utvecklingsgrupper 

enligt teorierna bakom Scrum. Det är en teknik som gör Scrum fullt skalbar till just stora projekt. Det 

underlättar för de olika utvecklingsgrupperna att på dessa möten diskutera och lösa problem som rör 

sig över de olika teamens gränser så att dessa lättare kan integrera med varandra. Enligt teorin så ska 

teamet välja ut en person i gruppen som ska delta på detta möte och den personen ska helst vara 

den mest kunnige inom det aktuella området teamet jobbar inom för tillfället. Man ska alltså försöka 

få en rotation på deltagare vid scrum av scrums-mötet. Enligt den teori som jag har studerat finns det 

ingen uttalad ledare för dessa möten men produktägaren är en bra person till att koordinera teamen. 

Det råder inom teorin delade meningar om vilka intervaller dessa möten ska ha. Schwaber anser att 

de ska infalla en gång per dag medan Cohn anser att det räcker med två till tre gånger i veckan. 

Fallföretaget har dessa möten två gånger i veckan. Det är alltid scrum-mästaren som går på dessa och 

det är project managern som leder de. De intervjuade upplever att det inte blir så mycket diskussion 

på möten utan snarare ett sätt att rapportera in hur teamet ligger till och få en liten inblick i vad de 

andra gör.  Ibland kan det komma upp något problem som måste lösas men då är det oftast något 

som rör alla teamen som till exempel att testmiljön ligger nere. Majoriteten av de intervjuade tyckte 

att det var sällen som dessa möten gav något men att de kunde ändå vara bra att ha för de gånger 

det kom upp något bra. 

Varför detta annorlunda upplägg? Eftersom teamen jobbar med rätt så skilda produkter och de 

väldigt sällan integrerar med varandra, så blir denna mötesform mer ett sätt att rapportera in till 

project managern hur teamet ligger till i sprinten än att tillsammans försöka utveckla en gemensam 

produkt. Genom att det är scrum-mästaren som har bäst koll på teamet och vet hur bra eller dåligt 

de ligger till i sprinten så har det fallit sig ganska naturligt att det är just denna person som deltar på 

mötena. Av intervjuerna att döma så har det inte ens funnits någon tanke på att det hade kunnat 

vara bra om olika personer från teamet hade deltagit på mötena. De flesta jag intervjuat ansåg ändå 

att det kunde vara en god ide med tanke på att scrum-mästaren är bara en utvecklare i teamet och 

står inte som ansvarig utåt för att de presterar bra eller dåligt - det gör hela teamet tillsammans. 

Slutanalys 

Baserat på min övergripande studie av Företag A och deras arbetssätt kan jag konstatera att det 

gjorts en hel del anpassningar och justeringar. De tre områden jag valt att fokusera min analys ovan 

på är viktiga grundstenar för hur teorin är uppbyggd, och de har alla justerats för att passa in i 

Företag A:s verksamhet.  

Varför har de då gjort dessa anpassningar? Företag A har jobbat med Scrum i snart 4 år och att 

förändra hela sitt arbetssätt tar tid i en sådan stor och globalt utspridd organisation. De säger även 

själva att de inte anser sig jobba helt enligt Scrum ännu men att de hela tiden försöker att utveckla 

sin arbetsmetod.  

För att återknyta till min inledande frågeställning: 

Hur används scrum-metoden i praktiken och hur mycket skiljer det sig från teorin. 
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Enligt min analys så kan inte Företag A att jobba exakt med Scrum enligt teorin. Den största 

anledningen är den programvara som Företag A utvecklar och dess komplexa utformning. Med en så 

pass avancerad produkt måste utvecklarna specialisera sig inom ett visst område eftersom det inte är 

möjligt att kunna lära sig tillräckligt mycket om samtliga områden. Det betyder också att det blir svårt 

att ha bara en produktägare med full koll på alla teamens sprintspecifikationer. Istället måste varje 

team ha sin egen produktägare.  

Den av företaget skapade rollen project manager är också ett måste för att det behövs en person 

med en övergripande vy av hela projektet. Produktens komplexitet återkommer även i hur företaget 

arbetar med krossfunktionella team. Det är inte möjligt att alla utvecklare ska ha samma kunskaper 

utan det måste vara en viss specialisering bland medlemmarna i teamen. Men här finns det ändå en 

möjlighet för företaget att jobba mer krossfunktionellt. De team som hade testat på detta arbetssätt 

tyckte det var ett positivt inslag och strävar gärna efter att jobba mer krossfunktionellt även om de 

inser att det aldrig skulle fungera fullt ut till 100 procent på Företag A. Detta är å andra sidan typiskt 

för alla typer av systemutvecklingsmetoder, det är svårt att följa dem slaviskt utan det måste göras 

vissa anpassningar efter den verksamhet som bedrivs. 

Jag anser att fallföretaget har en strävan att hela tiden utvärdera och förbättra sitt arbete. Min 

uppfattning är att de inte säger sig jobba enligt Scrum för att det är något som varit på tapeten de 

senaste åren utan de försöker verkligen plocka det bästa ur metoden och de gör det med stor 

framgång. Jag tror det viktigaste är att få de anställda att tro på idén med agila arbetssätt och att de 

har en positiv syn på arbetssättet, mycket på grund av att metoden är så pass involverande och 

ställer höga krav på medarbetarna. I det studerade företaget hade de anställda verkligen ’köpt’ 

metoden och det tror jag är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Företag A i sin tillämpning av 

Scrum. Här kan man återknyta till rugby-metaforen och hur viktigt det är att alla spelarna i ett lag tror 

på själva spelidén för att laget ska bli så framgångsrikt som möjligt. 
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Bilagor 

Intervjuguide Scrum-master 
 
Bakgrund? 
 Vad har du för bakgrund, utbildning, scrumutbildning? 
 Hur länge har du arbetat med systemutveckling? 
 Hur länge har du arbetat med scrum? 
 Hur bra känner du till teorin bakom scrum? 
  
 
Inledande intryck? 
 Vilka är de största fördelarna att arbeta med scrum? 
 

Är det någonting du skulle vilja förändra med scrum som du tycker fungerar 
mindre bra? 
 
I ert projekt har ni en roll som kallas Project Manager. Tycker du att det är en 
viktig roll? Skulle ni klara er utan den? 
 
Tror du att det hade fungerat hos er med en Project Owner för hela projektet 
och en Scrum-master för varje team? 
 
Man brukar säga att teamet i scrum ska vara krossfunktionellt, det ska inte 
finnas några klara roller, men hos er finns det. Tror du att det skulle fungera i 
verkligheten med krossfunktionella roller? 
 
Använder ni er något av Release Burndown Chart? 

 

Din roll? 
Beskriv din roll som Scrummaster? 
Ser du dig själv som projektledare? 
Vad är den största skillnaden mellan Scrum Master och projektledare? 
Vad kan det vara för typ av problem som du löser för ditt team? 
Är det lättare att styra projektet när ni jobbar enligt Scrum? 
 

Sprint Planning Meeting(Planeringsmöte)? 
 Vilka deltar? 
 Är ni delaktiga i vad som ska finnas med på er sprint? 
 Hur fungerar det? 
 
Daily Scrum? 
 Vad tycker du om dessa möten?? 
 Ni har inget tvång att komma på mötena. Bra? Dåligt? 
 Är det nödvändigt med ett möte varje dag? Fyller det sin funktion? 
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Tycker du att det är ett problem att få de i teamet att prata om sina uppgifter? 
Ta upp eventuella problem som de har?  
 

Scrum of scrums? 
 Vad tycker du om dessa möten? 

Tycker du att det är en viktig mötesfunktion hos er med tanke på att ni har 
ganska uppdelade delar i projektet? Inte så vanligt med att saker integrerar 
med varandra? 
Varför är det alltid Scrum-mastern som gå på dessa? 
 

Sprint Review Meeting(Granskningsmöte)? 
Är det något ni har?  
Vilka deltar? 
Vad gör ni? 
 

Sprint Retrospective Meeting? 
 Är det något ni har eller är det samma som föregående? 
 Vilka deltar? 

Blir det att man utvärderar sprinten eller går man bara vidare på nästa?  
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Intervjuguide Utvecklare 

Bakgrund? 
 Vad har du för bakgrund, utbildning, scrumutbildning? 
 Hur länge har du arbetat med systemutveckling? 
 Hur länge har du arbetat med scrum? 
 Hur bra känner du till teorin bakom scrum? 
 
Inledande intryck? 
 Vilka är de största fördelarna att arbeta med scrum? 

Är det någonting du skulle vilja förändra med scrum som du tycker fungerar 
mindre bra? 
I ert projekt har ni en roll som kallas Project Manager. Tycker du att det är en 
viktig roll? Skulle ni klara er utan den? 
 
Tror du att det hade fungerat hos er med en Project Owner för hela projektet 
och en Scrummaster för varje team? 
 
Man brukar säga att teamet i scrum ska vara krossfunktionellt, det ska inte 
finnas några klara roller, men hos er finns det. Tror du att det skulle fungera i 
verkligheten? 

 

Din roll? 
 Beskriv din roll? 
 Hur mycket pratar ni med varandra bortsett från Daily Scrum? 
 Samarbetar ni mycket inom gruppen? Eller bara inom er roll i gruppen? 

Ni har ganska klara roller, hur vanligt är det att ni gör de andra rollerna i 
teamet? 
Bestämmer ni helt själv vilken uppgift ni ska göra eller är det i samråd med 
Scrummastern? 
 

 
Sprint Planning Meeting(Planeringsmöte)? 
 Känner du att du är delaktig i vad som finns på er sprint? 

 
Daily Scrum? 
 Vad tycker du om dessa möten? 
 Ni har inget tvång att komma på mötena. Bra? Dåligt? 
 Är det nödvändigt med ett möte varje dag? Fyller det sin funktion? 
Scrum of scrums? 
 Vad tycker du om dessa möten? 

Tycker du att det är en viktig mötesfunktion hos er med tanke på att ni har 
ganska uppdelade delar i projektet? Inte så vanligt med att saker integrerar 
med varandra? 
Hade du delat gå på de någon gång? 

  
Sprint Review Meeting (Granskningsmöte)? 
 Vad tycker du om dessa möten? 
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Sprint Retrospective Meeting? 
 Vad tycker du om dessa möten? 

Blir det att ni utvärderar varje sprint på ett givande sätt eller vill man bara gå 
vidare på nästa? 


