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Sammanfattning 
 

Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare än 

de traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som den 

vanligaste metoden. 

 

Detta arbete har som syfte att analysera hur Scrum tillämpas inom organisationer för att 

fungera på ett praktiskt plan, eftersom alla företag inte ser likadana ut och inte stöter på 

samma problem. Till grund för analysen har en litteraturstudie utförts gällande de olika agila 

metoderna för att hitta likheter och olikheter. Baserat på resultaten från denna studie har 

intressenter identifierats och intervjuats för att sedan göra en jämförande analys på metoden 

och litteraturen. Slutligen sammanfattas resultaten med fokus på skillnader mot teorin och 

problem som uppstår med tillämpningen av Scrum. 

 

Detta arbete tydliggör de problem som företagen upplevt med metoden och ger en vidare 

förklaring på dessa. 

 

Nyckelord: 
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Abstract 

 

Agile methods are becoming more and more common across the world. At the time 

being they are more common than the traditional methods within IT development. 

Among these Scrum stands out as the most commonly practiced method. 

 

This paper seeks to analyze how a methodology can be implemented in an organization to 

work in a practical sense, and the differences the method shows versus how the method is 

described in literature. This work is based on a literature study on the different agile methods 

to identify common pointers and differences amongst them. Based on the result of this study 

stakeholders have been identified and interviewed in real life organization. Finally the studies 

have been combined to identify differences and problems that arise when attempting to 

implement Scrum. 

 

This paper identifies the problems the different organizations have encountered and give 

an explanation as to why they arise. 
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1. Inledning 

 

Enligt VersionOnes åttonde State of Agile undersökning 2014 arbetar 88 % av 

respondenterna agilt inom sin organisation, en ökning från 84% 2012. Respondenterna som 

deltar i undersökningen kommer främst från Nord Amerika (66 %) och Europa (20%) 

(VersionOne, 2014). 

 

Detta pekar på en fortsatt ökning av användandet av agila metoder inom mjukvaruutveckling. 

 

Agila metoder är ett samlingsnamn för moderna utvecklingsmetoder som främst återfinns 

inom IT- och mjukvaruutveckling. Metoderna baseras på det agila manifestet som skrevs 

2001 av 17 experter inom området. 

 

Manifestet bygger på grundprinciperna att prioritera kundsamarbete, funktionell programvara 

och att vara anpassningsbar inför förändringar i utvecklingsprocessen. Anledningen till detta 

är att de traditionella metoderna, baserade på en hierarkisk företagsstruktur inte anses vara 

effektiva och flexibla nog för det moderna IT företaget där en plan företagsstruktur återfinns 

allt mer. 

 

Bland de agila metoderna är Scrum den vanligaste förekommande metoden med 55 % av 

respondenterna som anser sig nyttja en renodlad version av Scrum och 73 % som använder 

sig av en hybrid av Scrum med element från andra agila metoder(VersionOne, 2014). 

Samma undersökning visar att de fyra vanligaste anledningarna till att agila projekt 

misslyckas är att företagets filosofi eller kultur inte följer de agila principerna (13 %), låg 

erfarenhet med att jobba agilt (11 %), externt tryck på utvecklarna att följa traditionella 

metoder (10 %) och ett utbrett problem med kommunikationen inom organisationen (10 %). 

I samma undersökning svarade 15 % att de inte upplevt att ett agilt projekt fallerar. 

 

Med att användandet av agila metoder stiger, ökar även kraven för att implementationen av 

dessa metoder ska vara lyckad och gynna organisationen i fråga. Detta arbetes frågeställning 

bygger på denna observation och syftar till att analysera olika företags tillämpningar av 

metoden, hur de skiljer sig från litteraturen och vilka problem som dessa företag bemött. 

Målet är att bidra med en analys som tillåter vidare forskning på området, redan nu är det ett 

väl undersökt område men problematiken med att tillämpa agila metoder återstår och en del 

företag lyckas aldrig med en funktionell implementation. 
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2. Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att analysera hur Scrum tillämpas i organisationer och vilken 

problematik företagen stöter på i samband med metoden. Det undersöks även hur praktik 

skiljer sig mot vad litteraturen beskriver. 

 

Analysen som genomförs ligger till grund för det resultat vi vill redovisa med detta arbete, 

och belyser de svårigheter som en organisation kan komma att stöta på vid implementationen 

av en agil metod som Scrum. Dessa svårigheter och problem visar på att litteraturen som 

beskriver Scrum som metod har vissa hål då den inte utgår från en riktig miljö utan bygger 

upp en egen teoretisk miljö där den agila metoden är den första tillämpningen av en 

metodologi att arbeta efter. 

 

I de intervjuade organisationernas fall stämmer detta inte då andra metoder har använts och 

element från tidigare metoder ligger kvar alternativt att en del av de etapper som görs inom 

Scrum har tagit en annan form än vad Schwaber och Sutherland beskriver i litteraturen. 
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3. Metod 

 
3.1 Forskningsstrategi 
 

Arbetet har genomförts med hjälp av två olika metoder. Först genomfördes en litteraturstudie 

för att bygga en förståelse för begreppet “Scrum”. Baserad på den samlade datan 

genomfördes sedan en intervjustudie där respondenter från fyra olika företag med varierande 

positioner intervjuades. 

 

Litteraturstudien genomfördes som en inledande fas i arbetet med syfte att definiera 

begreppet samt ge en djup förståelse för hur Scrum, dess byggstenar och rollerna i regel 

tillämpas. Utöver detta identifierades vanliga problem och skiljaktigheter som kan uppstå i 

användandet av metoden. Detta utfördes genom att läsa tidigare skriven litteratur som 

behandlar ämnet. 

 

Med grund i den insamlade datan från litteraturstudien påbörjades planeringen för 

intervjustudien. En enkät skickades ut som baserades på “the unofficial scrum guide 

checklist” (Kniberg, 2010). Där listades tio punkter som är grundläggande för Scrum för att 

se hur företagen implementerat metoden. Baserat på svaren från enkäten kunde mer fokus 

läggas på specifika frågor som behandlade de punkter som skulle diskuteras mer under 

intervjuerna, utöver dess huvudområden. 

 

För arbetet genomfördes semi-strukturerade intervjuer för att öppna upp för diskussion 

(Oates, 2012), och ge en bredare bild av företagens tillämpningar. Samma frågor ställdes vid 

samtliga intervjuer och fokus låg främst på kommunikation inom teamet, kommunikationen 

med kunden och hur deras implementering av Scrum såg ut. Frågorna skulle även belysa 

problem företagen stött på när de använt metoden samt hur de löst dessa eller valt att hantera 

dem. För att inte svaren skulle begränsas till exakt det som frågades om genomfördes inte 

strukturerade intervjuer (Oates, 2012), men för att kunna identifiera okända problem och 

detaljer behövde en viss diskussion kring ämnet finnas. Öppna diskussioner valdes bort för 

att få in information kring viktiga punkter som undersökts i litteraturstudien (Oates, 2012). 

 

3.1.1 Val av respondenter 

 

Respondenterna valdes efter deras erfarenhet med scrum, för att få det bästa möjliga resultatet 

hade det varit bäst att identifiera individer som arbetar med metoden inom alla olika 

organisatoriska nivåer såsom management, utveckling osv. Att identifiera dessa individer 

samt få kontakt i lämplig tid för att stämma av en intervju som i sig kan vara tidskrävande 

visade sig vara en svår uppgift. För att säkerställa att empirin inte blir för subjektiv till ett 

enda företag valdes istället respondenter som alla arbetade med scrum men i olika företag 

med olika former på organisationen, detta gjordes för att få en bredare insyn på metoden och 

hur den tillämpas i olika organisationer. 

Även om inte alla roller återfinns i den empiriska insamlingen anser vi att bredden på 

respondenter tillåter arbetet att ha en tillförlitlighet och ”transferability” för att tillämpas vid 

vidareforskning i ämnet. 

 

Kontaken med respondenterna gjordes via mail där frågor om hur företaget arbetade och om 
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scrum tillämpades ställdes, vid svar gjordes en uppföljning i form av en enkät för att 

säkerställa att respondenten var relevant för detta arbete, uppföljning av enkät sköttes via en 

semi-strukturerad intervju för att uppmana till en konversation om metoden och vilka brister 

respondenten upplevde. 

 

 

3.2 Forskningsparadigm 
 

 

Arbetet har utgått från det interpretativistiska forskningsparadigmet. Interpretavismens 

forskningsparadigm inom informatik definieras som följande: 

 

“Interpretativistisk forskning inom Information system handlar om att förstå det sociala 

sammanhanget av ett information system: Den sociala process genom vilken den skapas och 

konstrueras av folk, och hur den påverkar och blir påverkad av denna sociala scen (Oates 

2012)”. 

 

Genom att utgå från detta paradigm utfördes och sammanställdes en kvalitativ datainsamling 

för arbetet. 

 

 

3.3 Avgränsning 

 

Fokus ligger på tillämpningen av metoden Scrum, men andra metoder och grundläggande 

begrepp förklaras i början av uppsatsen för att läsaren ska förstå hur de agila metoderna skiljer 

sig från de traditionella metoderna och få en förståelse kring varför agila metoder tillämpas 

mer och mer och vad som varit grunden till att Scrum blivit så pass stor som den i dagsläget 

är. Utöver detta är det viktigt att förstå vad som skiljer metoderna sinsemellan för att förstå 

varför detta arbete görs. Arbetet går inte ut på att genomföra en jämförande analys av olika 

metoder utan detta görs för att tydliggöra hur Scrum fungerar rent praktiskt gentemot andra 

agila och traditionella metoder. Den empiriska insamlingen som genomförts förklaras i kapitel 

5, här diskuteras effekten metoden har haft på de olika organisationerna till följd av att vi 

använt oss av semi-strukturerade intervjuer för våran datainsamling. Detta kan tyckas vara 

orelevant med den frågeställning arbetet syftar att fråga på. Men är viktigt för att göra en 

ordentlig analys av metoden och de följder implementationen av den har. Användarcentrerad 

design kommer inte att analyseras eftersom ämnet inte varit en utmärkande del i teorin som 

undersökts eller inom de intervjuer som genomförts. 

 

3.4 Kunskapsbidrag 

 

Arbetets syfte är att analysera hur Scrum tillämpas och underhålls i praktiken, vilka problem 

som uppstår med implementationen av denna agila metod, hur företagen har gått tillväga för 

att lösa detta och vilka organisatoriska variabler kan försvåra användandet av en metod som 

Scrum. 

 

Arbetet ska hjälpa till att bygga en bättre förståelse för hur Scrum faktiskt tillämpas, få en 

inblick på verkliga problem och ge ett bidrag till forskningen på området samt analysera 

resultat som kan tillåta vidareforskning på området. 
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4.0 Teori 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från litteraturstudien som legat till grund för intervjuerna i 

kapitel 5. Syftet med denna del av arbetet är att förklara begrepp som används i senare kapitel för 

att bygga en förståelse för hur de olika metoderna hänger samman och de gemensamma nämnare 

som delas metoderna sinsemellan. Vidare genomförs en jämförelse av de traditionella metoderna 

mot de agila metoderna för att förtydliga skillnaden mellan dessa. 

 

 

4.1 Agila Metoder 

 

Agile software development (ASD) är ett samlingsnamn för olika metoder som alla följer det 

agila manifestet: 

 

● Individuals and interactions over Processes and tools  

● Working software over Comprehensive documentation  

● Customer collaboration over Contract negotiation  

● Responding to change over Following a plan  

 

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. 

(Fowler, Highsmith, 2001) 

 

Med detta menar den agila alliansen att baserat på de grundläggande principerna för agil 

mjukvaruutveckling (fig.1), ska nyttjande av agila metoder främja en relation mellan 

utvecklarna och intressenter för projektet. 

 

De agila principerna kan ses som ett ramverk för hur implementationen och nyttjandet av ett 

agilt angreppsätt ska upprätthållas för att säkerställa leveransen av en färdig produkt. 

 

De agila metoderna som återfinns inom begreppet ASD har gemensamt att vikt läggs vid att 

kunna ta hand om ändringar som görs under arbetsprocessen (Tsui, Karam och Bernal 2013). 

Detta tillsammans med kraven i dagsläget att ha en kundnära relation och samtidigt kunna 

leverera bra system snabbt har lett till en enorm spridning av agila arbetssätt inom IT 

marknaden. 

 

Att implementera en välfungerande agil metod innebär inte bara att blint följa principerna för 

agil systemutveckling och arbeta efter metoden. Det kräver att alla deltagarna som arbetar 

efter metoden har ett liknande tänk och förstår innebörden av att jobba agilt och varför de gör 

det (Cockburn 2010). 

 

Detta tänk gäller inte bara utvecklarna utan sprider sig även till potentiella kunder. För att få 

en agil approach att fungera krävs det att företaget ställer krav på sin kund och att de förstår 

vikten av att de är en del av processen för att skapa produkten. Detta kan försvåra 

implementationen då kraven inte bara ökar på utvecklarsidan utan även hos kunderna(Chan & 

Thong, 2009). 

 

För att en agil metod ska fungera krävs det att kunderna är delaktiga i processen. Detta kan 

vara tidskrävande och lägger mer krav på kunden än vid tillämpningar av traditionella 

metoder. Det agila tillvägagångssättet kräver denna inblandning från kundsidan för att 
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tydliggöra för utvecklarna vad som skall göras. I de traditionella SDM arbetar de efter en 

tidigt gjord krav specifikation och utvecklarna avsäger sig ansvaret för project failure om 

kundens krav ändras under projektets lopp. Agila metoder arbetar i sprintar för att kunna 

bemöta dessa kravändringar från kunden. Risken med detta är ASD metoderna inte får den 

kontakt med kunden som krävs för att kunna uppdatera krav specifikationer, få feedback och 

prioritera vad som måste göras i nästa sprint (Hoda, Nobel & Marshall 2010). 

 
Chan & Thong belyser ett begrepp “Percieved ease of use”. Begreppet används i 

sammanhanget hur utvecklare ser på en metod, om viljan att byta till agilt hos utvecklarna. 
De definerar begreppet som : 

 
The degree to which an individual believes that using a particular system would be free of physical and mental 

effort”. Risken finns att övergången från traditionella metoder till att arbeta med ASD kan ses som problematisk 

för utvecklare som är vana vid en mer traditionellt metodologi (Chan & Thong 2009). 

 

Att bygga en förståelse för det agila tillvägagångsättet präglas inte bara av individerna som 

ska arbeta med metoden utan hela organisationen kan påverka hur väl implementationen och 

underhållet av metoden fungerar. Alla företag präglas av någon form av företagskultur som 

påverkar arbetsprocessen, detta kan komma att gynna företaget i fall där de arbetar i mindre 

team och har en intim kontakt på utvecklingsnivån men likväl göra övergången till ett agilt 

arbetssätt problematisk vid stora organisationer som starkt präglas av den klassiska 

hierarkiska strukturen. Det ligger en stor vikt vid att företagskulturen och metoden kan uppnå 

en typ av symbios för att lyckas med en effektiv implementation av det agila 

arbetssättet(Iivari 2012). 

 

Competing values model (CVM) (fig2.) Tydliggör dessa problem genom att illustrera upp en 

tvådimensionell model där olika företagskulturer kan placeras ut. I denna modell går det att 

avgöra motpoler för organisationernas kulturer. Något som kan komma att underlätta 

implementationen av ett agilt arbetssätt genom att analysera företagets struktur i förhand och 

tillsammans med metoden fråga (Iivari 2012.). 
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fig 1. (de 12 principerna för agila metoder) 
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fig2. Competing values model  

(källa: http://www.artsjournal.com/fieldnotes/2012/12/the-competing-values-framework/) 

 

4.1.1 Scrum 

  

Scrum är en agil utvecklingsmetod utvecklad med ett empiriskt förhållningssätt, detta 

säkerställer att kunskap kommer från erfarenhet och att beslut tas med grund i det som redan 

är känt. Metoden nyttjar ett inkrementellt, iterativt förhållningssätt för att öka förutsägbarhet 

och kontrollen av risker i arbetet (Schwaber, Sutherland 2014). 

 

Scrum är skapat av Jeff Sutherland och Ken Schwaber och defineras som ” Scrum (n): A 

framework within which people can address complex adaptive problems, while 

productively and creatively delivering products of the highest possible value” (Schwaber, 

Sutherland 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Scrum flow chart (källa: http://www.mitchlacey.com) 

 

Under arbete med metoden återfinns tre olika roller som tillsammans definerar ett scrum 

team. Dessa roller är: Product owner, Development team och Scrum Master. 

 

Product Owner är en enskild individ i teamet som står för hanteringen av en s.k. ”product 

backlog”. Product backlog är en form av kravspecifikation från kunderna där krav sorteras 

efter prioritet, detta görs för att säkerställa att samtliga inblandade i projektet förstår vad som 

är av högsta vikt under arbetets gång och säkerställer att arbetet flyter på (Schwaber, 

Sutherland 2014). 

 

Development team är en projektgrupp inom metoden som arbetar i s.k. sprintar. Varje sprint 

syftar till att färdigställa en del av den färdiga produkten. Vad denna del ska bestå av 

bestäms utifrån backlogen. 

 

Varje development team är självorganiserande och självförsörjande, det vill säga att de tar 

formen av en projektgrupp där alla nödvändiga titlar för att färdigställa produkten återfinns i 

teamet. Enligt Scrum ramverket erkänns inte titlar inom teamen utan alla arbetare är 

developers (Schwaber, Sutherland 2014). 

 
Scrum Mastern arbetar som samordnare och ser till att allt arbete görs korrekt och efter scrum 

ramverket. Dennes jobb är att se till att Scrum är förstått och blir införlivat. Scrum mastern 

hjälper utomstående förstå hur Scrum teamet arbetar och vilka interaktioner med teamet som 
är hjälpande och vilka som bara skapar ”brus”. 

 

Scrum mastern hjälper Product owner med backloggen samt coachar teamen inom metoden, 

utöver detta fungerar Scrum mastern som en kommunikations-bro mellan Scrum teamet och 
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utomstående. Titeln bär många likheter till en projektledare, där skillnaden är att Scrum 

mastern jobbar gentemot metoden tillsammans med alla inblandade istället för att leda 

utvecklarna direkt (Schwaber, Sutherland 2014). 

Arbete med Scrum bygger på tre grundpelare: transparens, inspektion och adaption. 

 

Begreppet transparens menar att standarder ska sättas upp som förklarar viktiga begrepp inom 

projektet och tillåter alla inblandade att tala samma ”språk”. Detta görs för att se till att 

samtliga inblandade delar samma betydelse av nyckelbegrepp, exempelvis att vara färdig med 

en sprint (Schwaber, Sutherland 2014). 

 

Inspektion syftar till att identifiera avvikelser eller fel som kan dyka upp under arbetet med 

metoden. Detta begrepp går hand i hand med den sista grundpelaren adaption. 

 

Adaption innebär att funna fel i arbetet ska anpassas och åtgärdas för att bättre stämma 

överens med de uppsatta målen med sprinten (Schwaber, Sutherland 2014). 

 

Scrum förklarar fyra tydliga event för inspektion och adaption som kallas ”Scrum events” 

(Schwaber, Sutherland 2014). 

 

Metoden har fyra event och dessa är: Sprint planning, Daily Scrum, Sprint review och Sprint 

Retrospective. 

 

Sprint planning är planeringsfasen för den kommande sprinten. Hela Scrum teamet 

medverkar och planerar vad som ska göras. Sprint planning är “time-boxed” (tidsbegränsad) 

upp till åtta timmar för en enmånads sprint, är sprinten kortare brukar även time-boxen vara 

kortare. Följden av detta till svåra beslut gällande design och funktionalitet (Schuh, 2005). 

Scrum mastern har som uppgift att se till att planeringen blir av samt att samtliga deltagare 

förstår dess syfte (Schwaber, Sutherland 2014). 

 

Daily Scrum är det dagliga mötet där varje person får redogöra för vad som har gjorts dagen 

innan, vad som ska göras under dagen samt vilka problem personen står inför. Mötet ska vara 

i 15 minuter och är menat att vara en snabb uppdatering för att teamet ska vara medvetna om 

vad alla gör. Daily Scrums kan även ha en del positiva effekter och det kan exempelvis vara 

att stärka kommunikationen, höja kunskapen, inte behöva ha andra möten, uppmuntra snabbt 

beslutstagande och identifiera hinder i utvecklingen (Schwaber, Sutherland 2014). 

 

Sprint review fungerar som en utvärdering i slutet av en sprint för att undersöka “Increment” 

och i vissa fall justera Product Backlog. Under detta event diskuterar Scrum team och 

intressenter vad som gjorts under sprinten (Schuh, 2005). Det finns några huvuddelar som ska 

diskuteras under sprint review och dessa är enligt (Schwaber, Sutherland 2014): 

 

● Product owner går igenom Product Backlog och förklarar vad som anses vara “Done” 

och inte  

 

● Utvecklarna ser över vilka problem som uppstått samt diskuterar vad som gått bra 

under sprinten  

 

● Utvecklarna presenterar det arbete som märkts som “Done” och besvarar eventuella 

frågor gällande “Increment”  
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● Den nuvarande Product Backlog beskrivs av Product owner. Ett slutdatum sätts 

antagligen och detta baseras på hur utvecklingen skett hittills  

 

● För att det ska bli värdefull input till nästa Sprint Planning är hela gruppen med och 

diskuterar vad de ska göra härnäst  

 

● En granskning görs för att se om marknaden har förändrats eller om användandet av 

produkten kan ha ändrats. Detta görs för att tyda vad som är mest värdefullt att göra 

härnäst  

● En beskrivning av tidsplan, marknaden och budget för nästa väntade utgivning av  

“Increment”  

 

Sprint retrospective har tre huvudsakliga syften och det första går ut på att granska hur den 

senaste sprinten gick gällande personer, relationer, processer och verktyg. Det andra är för att 

identifiera vad som gick bra och vad som skulle kunna förbättras. Det tredje är för att skapa 

en plan för att implementera förbättringar gällande hur Scrum teamet arbetar (Schwaber, 

Sutherland 2014). 

 

 

4.1.2 Lean software development (LSD) 

 

Lean software development är en agil metod som baseras på sju principer. 

 

 Eliminera slöseri. Detta omfattar allt från tid till aktiviteter eller dokument som inte är 

nödvändiga. Det handlar om att ta bort saker som inte tillför värde och som fördröjer 

projektgruppens leverans (Schuh, 2005).  

 

 Förstärka lärande. Projektgruppen kan stärka sitt lärande genom att forma sin 

arbetsmiljö samt placera processer. Denna princip särar på produktions- och 

utvecklingsprocesserna. Syftet med processerna är att minska variation och definiera 

det rätta systemet (Schuh, 2005).  

 

 Ta beslut så sent som möjligt. Eftersom beslut tas sent ger det en möjlighet att 

kunna förutspå vad som kommer hända härnäst samt att det blir enklare att tyda. 

För att kunna göra snabba anpassningar ska designkrav och kod försöka hållas 

öppna för alternativ, ifall det kommer ny oväntad information (Schuh, 2005). 

 

 

 Leverera så snabbt som möjligt. Principen innebär att projektgruppen inte ska vänta 

tills allt är klart och leverera allt i ett, utan att se efter kundens behov och leverera 

fungerande mjukvara kontinuerligt. Detta förstärker även de tre första principerna. 

Beslut som rör behov längre fram kan tas vid ett senare tillfälle och fokus kan läggas 

på vad som behövs först. Detta arbetssätt stärker lärandet eftersom projektgruppen 

tillsammans med kunden kan lära sig under tiden och diskutera aspekter gällande 

kommande mjukvara som ska utvecklas. Det finns även en tydlig koppling till princip 

ett eftersom det sker en eliminering av slöseri, i form av tid mellan krav och levereans 

(Schuh, 2005).  

 

 Stärka teamet. Genom att utvecklarna tar beslut själva och inte styrs av chefer som 
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inte är lika engagerade i projektet kan de vänta enligt princip tre och ta senare beslut. 

Med rätt stöd kan de ta bättre beslut själva än vad deras chefer kan (Schuh, 2005).  

 

 Bygga in integritet. Integritet skapas genom ett starkt ledarskap, bra kommunikation 

och disciplin. Detta innebär att systemet är välfungerande, har möjlighet att utvidgas, 

ska vara lättanvänt, ordentligt sammansatt samt enkelt att underhålla (Schuh, 2005).  

 

 Se helheten. Att se helheten är även kopplat till integriteten i systemet. Hela systemet 

ska samarbeta väl eftersom integriteten baseras på dess helhet och inte på individuella 

delar. Ett typiskt problem är när experter “överbetonar” sin expertis och påverkar hela 

systemet negativt som följd (Schuh, 2005).  


 

Scrumban är en blandning av metoderna Scrum och Kanban. Metoden använder sig av 

Scrums möten, som Sprint Planning, Sprint Review och Sprint retrospective. Sprintarna är 

dock mer drivna av sammanhang och den stora övergången från Scrum präglas av att 

begränsa WIP (work in progress). WIP begränsas av antal kolumner på projektgruppens 

anslagstavla, eftersom de inte arbetar efter en viss tidsbegränsning som i en ordinarie Sprint i 

Scrum (Gambill, 2013). 

 

Målet med anslagstavlan är att lapparna med olika uppgifter ska flyttas från vänster till höger, 

det blir måttet för hur mycket arbete som finns att göra samt hur väl projektet går. Inom 

Scrumban överförs daily Scrums information gällande teamets arbete till anslagstavlans 

lappar. Sedan diskuteras lapparna och gruppen kan komma överens om vad som bör göras för 

att kunna flytta lappen “framåt” (Gambill, 2013). 

 

 

4.1.3 Kanban  
 

Kanban utvecklades för att förbättra effektiviteten inom Toyotas tillverkning (Hiranabe, 

2008). Ordet “Kanban” är japanskt och betyder ungefär “anslagstavla”. Metoden grundar sig i 

så kallad ”Lean Manufacturing” (Hiranabe, 2008). Några viktiga delar inom Kanban är WIP 

(work in progress) och lapparna som fästs på anslagstavlan. Lapparna representerar uppgifter som 

ska göras i projektet och framstegen mäts med hjälp av att se hur lapparna flyttas till höger genom 

olika kolumner på anslagstavlan. Kanban har några viktiga principer som bör följas för att 

metoden ska fungera effektivt (Fors, Jakupovic, 2014). Dessa är: 

 

 Arbetet ska vara transparent 

 Begränsa WIP (pågående arbete) 

 Lägga fokus på flödet 

 Ständig förbättring 
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Fig.3 (kanban board) 

 

4.1.4 Scrumban 

 

Scrumban är en blandning av metoderna Scrum och Kanban. Metoden använder sig av 

Scrums möten, som Sprint Planning, Sprint Review och Sprint retrospective. Sprintarna är 

dock mer drivna av sammanhang och den stora övergången från Scrum präglas av att 

begränsa WIP (work in progress). WIP begränsas av antal kolumner på projektgruppens 

anslagstavla, eftersom de inte arbetar efter en viss tidsbegränsning som i en ordinarie Sprint i 

Scrum (Gambill, 2013). 

 

Målet med anslagstavlan är att lapparna med olika uppgifter ska flyttas från vänster till höger, 

det blir måttet för hur mycket arbete som finns att göra samt hur väl projektet går. Inom 

Scrumban överförs daily Scrums information gällande teamets arbete till anslagstavlans 

lappar. Sedan diskuteras lapparna och gruppen kan komma överens om vad som bör göras för 

att kunna flytta lappen “framåt” (Gambill, 2013). 
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4.2 Traditionella metoder 

 

 

4.2.1 Vattenfallsmetoden 

 

Vattenfallsmetoden var den första formella modellen för systemutveckling (Qumer, 2008). 

Modellen lägger mycket vikt på planering i början av processen för att försäkra att fel hittas i 

designen innan utvecklingen börjar. Det läggs även stor vikt på dokumentering och på grund 

av dessa val är det en passande metod för projekt där kvalitetskontroll är viktigt (Munassar, 

Govardhan, 2010). Framstegen ses som ett flöde nedåt genom olika steg och varje steg måste 

vara klart innan nästa steg kan tas, det går inte heller att gå tillbaka till ett steg under samma 

projekt (Aslam, Farooq, 2011). De sju stegen är: kravspecifikation, design, konstruktion, 

integration, test, installation och underhåll (Royce, 1970). Dessa ses i figuren nedan som även 

visar flödet nedåt. 

 

 
Fig.5 (Vattenfallsmetodens flöde) 
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4.3 Teoretisk analys – avvikelser 

 

Scrum, Lean, Kanban och Scrumban är alla agila metoder men har vissa principer som skiljer 

dem åt och på så vis kan anpassas efter olika organisationer, beroende på hur företaget 

arbetar. Vattenfallsmetoden och prototyping tillhör de traditionella metoderna och skiljer sig 

mer från de agila i grund och botten. 

 

Scrumban och Kanban skiljer sig från Scrum främst genom att arbetet inte sker i 

tidsbegränsade sprintar utan med hjälp av WIP (Fors, Jakupovic, 2014). WIP mäts genom 

lappar som flyttas på anslagstavlan, även kallad “Kanban board” (Gambill, 2013). 

 

Lean skiljer sig genom att exempelvis fokusera mer på processen än själva teamet i början. 

Scrum har även mer definierade möten, roller och teamet är ansvarigt för leveransen. I Lean 

handlar det mer om generella råd och det finns en tydligare aspekt av ledarskap, där ledaren 

har det större ansvaret för projektet (Schuh, 2005). 

 
Vattenfallsmetoden har tydligare skillnader eftersom den tillhör det traditionella arbetssättet. 

Arbetet sker stegvis men teamet går inte tillbaka till ett tidigare steg utan fortsätter nedåt i ledet 

när ett steg anses klart (Aslam, Farooq, 2011). Inom Scrum arbetar teamet iterativt och är mer 

anpassningsbart när det sker förändringar (Schwaber, Sutherland 2014). 
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5. Sammanfattning av intervjuer och enkäter 

 

Syftet med enkäten och intervjuerna var att få en inblick i företagen och skapa en bättre 

förståelse för hur företagen arbetar med Scrum, vilka problem de stöter på samt hur deras 

tillämpning av metoden ser ut. 

 

Respondenterna valdes utifrån deras erfarenhet med metoden Scrum. Deras roller varierade 

och alla arbetade på olika företag vilket gav en bra spridning av erfarenheter och perspektiv. 

Det ökar även trovärdigheten för arbetet (Graneheim, Lundman, 2004). 

Avsnittet Intervjuer beskriver hur de genomfördes. 

 

 

5.1 Intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes under maj månad 2015. Samtliga fyra personer är verksamma vid 

olika företag inom IT-branschen. Varje intervju tog cirka 20-30 minuter att genomföra. De 

intervjuade fick en enkät i förväg som enkelt beskrev vilka punkter som används inom 

metoden. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 

 

 

5.2 Respondenter 

 

Tabellen nedan visar de fyra respondenterna, deras företag, vad företaget är verksamt inom 

samt personens roll. 

 

 
 

 

5.3 Respondenternas svar 

 

5.3.1 Anledningar till att Scrum används 

 

De flesta IT företagen använder idag någon form av agil metod för att säkerställa att 

produkter utvecklas på ett effektivt sätt med närhet till kunden (VersionOne, 2014). Det har 

blivit viktigare att erbjuda en effektiv och funktionell lösning när konkurrensen blivit 

starkare. Att arbeta efter en agil metod löser många av de problemen som kan uppstå i 

samband med detta genom att erbjuda ett ramverk med beprövade metoder att arbeta efter. 
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5.3.2 Kommunikation inom teamet 

 

Kommunikationen inom teamet på Exor var väldigt bra. Samtliga team members och scrum 

master sitter “in-house” och är med vid varje sprint planning och daily scrum. Detta leder till 

att varje person är medveten om vad alla gör samt har god kontakt med sina kollegor. Varje 

daily scrum är 15 minuter och det gäller att ha disciplinen att hålla den tiden. Det är lätt att 

fastna i en diskussion men då får scrum mastern se till att det tas efter mötet. Detta skapar 

även en god sammanhållning enligt respondenten och uppstår det problem brukar det främst 

bero på “krockar” personlighetsmässigt, men detta skedde sällan. 

 

För mindre projekt där det kan vara endast en person som utvecklar och leder projektet går 

det inte att genomföra en daily scrum eftersom det inte finns någon att ha mötet med. 

Respondenten ansåg att det var en nackdel men förklarade att det går att genomföra en 

mental (eller på papper) daily scrum med sig själv. Det är något han rekommenderade alla 

att göra, för att tydliggöra för sig själv vad som behöver genomföras under dagen, vad som 

gjordes dagen innan och vilka problem man står inför. Det blir dock svårt eftersom 

utvecklaren även måste agera scrum master, vilket leder till att utvecklaren måste ha en hög 

disciplin i sitt arbete. 

 

Paradox arbetade agilt i mindre team med en metodik baserad på Scrum, dock återfanns inte 

alla roller. Hur väl Paradox följde Scrum metodologin berodde stort på några nyckelfaktorer: 

Vilken fas projektet var i, samt storleken på projektet där ett större projekt resulterade i en 

mer rigorös tillämpning av metodologin. 

 

I det projektet som var aktuellt vid intervjun befann de sig i slutfasen med ett litet team, 

många roller hade under projektets förlopp “ramlat bort” då Paradox inte ansåg att det 

behövdes ett lika organiserat tillvägagångssätt för det arbetet som utfördes i denna fas, då det 

främst var bugg fixar som gjordes och “inget nytt” tillkom i projektet. 

 

Då Paradox i regel inte arbetar mot någon kund fanns det vissa svårigheter att identifiera 

rollen “product-owner” istället användes begreppet “producent” som arbetade i en lägre nivå 

än utvecklarna, administrerade backloggen och skötte planeringen av arbetet. 

 

Scrum möten skedde dagligen, oberoende på vilken fas projektet var i. Den tydliga skillnaden 

i möten under projektets förlopp var tidsramen som krävdes där det aktuella projektet upptog 

dryga 10 minuter per dag för daily scrum jämfört med cirka 20 minuter per dag i det tidigare, 

större projektet. Den intervjuade ansåg att scrum mötena var mycket givande och kunde inte 

se hur det skulle vara möjligt att arbeta utan den formen av organisation i projektet. 

 

IT-konsulten förklarade att var det bra kommunikation inom teamet. Detta berodde på den 

fysiska kontakten inom samt deras daily scrums. Kontakten gav en bättre överblick för 

projektet och stärkte kommunikationen. Ett problem var dock att programmerarna inte var 

särskilt intresserade av mötena utan ville helst koda. De kunde tycka att det var problematiskt 

att behöva bli avbrutna i sitt arbete och var lite irriterade över att behöva sitta med på mötena. 

IT-konsulten trodde att detta skulle kunna lösas med hjälp av att lägga mötena direkt när alla 

kommer in på morgonen, för att sedan komma igång med sitt arbete och slippa bli avbruten. 

 

Den intervjuade banken arbetar efter “Scrum-Ban” metodologin som är en blandning av 

 

Kanban och Scrum anledningen till denna lösning är att IT avdelningen på banken dels består 
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av utveckling men även IT förvaltning. Den intervjuade arbetar som Scrum Master och menar 

på att Scrum metodologin är mer lämpad för en renodlad utvecklings miljö. 

 

Utvecklings teamet har god kontakt med varandra men arbetar mot andra avdelningar i 

organisationen, något som kan leda till att problematik uppstår när arbetet sker i sprintar, 

därför har de valt att tillämpa en blandning av de båda metodologierna för att kunna sköta 

kommunikationen mellan de olika avdelningarna när denna behövs. 

 

Utöver detta finns risken att nya projekt blir aktuella under ett projekts fas. Om dessa projekt 

prioriteras högre i bankväsendet än det aktuella projektet måste det prioriteras högre av 

utvecklings teamet också. Dessa situationer uppstår eftersom att utvecklings enheten inte äger 

hela lösningen utan är en del av banken, men på grund av dessa situationer uppstår 

svårigheter att arbeta efter en renodlad Scrum metodologi där arbetet planeras i sprintar 

baserade på backloggen och utvecklarna “isoleras” under dessa. 

 

 

5.3.3 Kommunikation med kunden 

 

För Exor varierar detta beroende på hur stort projektet är. För de mindre projekten där det 

endast är en utvecklare som även agerar projektledare är det direktkontakt mellan kund och 

utvecklare. Här skiljer sig Exor från andra konsultbolag som alltid har en dedikerad 

projektledare. På grund av direktkontakten försäkrar sig Exor om att ingen information “faller 

genom stolarna”. Det gäller dock att utvecklaren har en tydlig kommunikation med kunden 

samt att kunden ser till att engagera sig i projektet. Det är Exors största problem gällande 

mindre projekt, när kunden inte ser till att kontinuerligt fylla backlogen och inte prioriterar 

vad som är viktigt. 

 

I det stora projektet finns det en scrum master(teknisk projektledare), team members, sedan 

har kunden en projektledare och en product owner på sin sida. Exor har en levande backlog 

med kunden som kan fyllas på under projektets gång. Projektledaren och product ownern 

sitter även med på sprint planning där de får vara med och estimera tiden för varje task. Efter 

projektet har Exor uppföljningsmöten med kunden och då slipar de mer på detaljerna. 

 

Paradox arbetade helt in-house och hade därmed ingen kund, istället identifierade de en 

producent roll som tog ett liknande ansvar som det product owner rollen har i den 

traditionella Scrum metodologin. Skillnaden här var jobbet som den nya producent rollen 

hade jämfört med det arbetet en product-owner skall ha där litteraturen beskriver produkt 

ägarens roll med flera ansvar där ett av dem lyder: Optimizing the value of the work the 

development team performs(scrumguide). 

 

Teamet arbetade nära inpå varandra efter den backloggen som producenten administrerade 

baserat på user stories, tillsammans med teamet. 

 

IT-konsulten förklarade att kunden var beställare och product owner och han var där i 

princip varje dag och lyssnade, vilket var uppskattat. Han var med på de flesta mötena 

men det var inte tydligt hur prioriteringarna i backlogen såg ut och det handlade mest om 

att försöka klämma in saker i sprintarna än att skapa en prioriterad lista i backlogen. 

Teamet fick veta vad som skulle prioriteras på sina daily scrums, men det hade kunnat 

göras mycket enklare och tydligare i backlogen. Han ansåg att som beställare och product 

owner bestämde han över vad som skulle göras och när, vilket skapade problem i 
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sprintarna när teamet redan börjat med en task. 

 

Banken arbetar främst inhouse och har således ingen kund att arbeta mot förutom sig själva. 

Men rollerna för Scrum återfinns enligt den litterära definitionen. Då IT-avdelningens arbete 

görs i bankens intresse återfinns intressenter i de andra enheterna inom banken och således 

finns inga större svårigheter med att identifiera produktägar rollen. Det är tydligt vad som 

prioriteras och en kontinuerlig kommunikation hålls med intressenterna för att stärka ett 

inkrementellt arbete med backloggen mellan de “taskuppdelade sprintarna” som körs. 

 

 

5.3.4 Problem med Scrum 

 

Till en början kunde Exor ha problem med att deras daily scrums drog över på tiden. Ett kort 

möte på cirka 15 minuter kunde ibland ta upp till en timme. Det var lätt att fastna i 

diskussioner och detta är något som påverkade effektiviteten med metoden. Problemet 

försvann snabbt då alla lärde sig att använda sin tid och förstod metoden bättre. Enligt 

respondenten behöver de flesta bara vara med på ett par daily scrums och någon sprint 

planning för att förstå metoden, på grund av dess enkelhet. 

 

Ett annat problem Exor stöter på gäller tolkningen av en specifikation Det sker under sprinten 

och det kan visa sig att product ownern säger att det ska vara på ett visst sätt och Exor har 

tolkat det annorlunda. Det resulterar i fler arbetstimmar men respondenten förklarar att de lär 

sig vara tydligare och att dela upp saker i mindre delar. 

 

Det största problemet Exor har är kundens engagemang. Det är oerhört viktigt att kunden ser 

till att lägga ner sin tid på att prioritera vad som är viktigt, att kontinuerligt fylla backlogen, 

att förbereda sig inför möten och inte komma med nya saker i slutet av en sprint. I vissa fall 

har kunden inte följt Scrums arbetssätt och projektet har blivit lidande. I en situation 

förklarade Exor för kunden att leveransen inte skulle hålla eftersom de inte hunnit testa 

produkten ordentligt då nya saker lagts till i slutet av sprinten. Vid leverans höll inte 

produkten, som Exor förklarat, och kunden bad om råd gällande hur de skulle fortsätta. 

respondenten har vid flera tillfällen löst detta problem med att presentera och förklara Scrum 

för kunden, för att klargöra hur metoden fungerar. Det har varit värdefullt för Exor då deras 

kunder fått upp ögonen för Scrums användbarhet. 

 

Paradox upplevde inga större problem med Scrum inom utvecklingsteamet utan den främsta 

problematiken från utvecklarnas perspektiv låg i hur mötena strukturerades och bestämdes. 

 

Utvecklarna upplevde att det fanns en stående risk att projektet “överorganiserades” från 

start, eftersom de grundligt gick genom alla projektets olika steg i början, trots risken att 

dessa ändras under projektets gång. 

 

Detta problem uppstod främst när det fanns flera producenter som ville säkerställa att 

projektet skulle gå genom och flyta på så smidigt som möjligt. Detta fick en motsatt effekt då 

mycket av det som planerades skedde per automatik i utvecklingsteamet och tiden som 

reserverades för dessa möten kunde användas på ett mer effektivt sätt. 

 

IT-konsulten förklarade att det främsta problemet gällande metoden var sättet den var 

implementerad på samt att kunden motarbetade arbetssättet. 
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I projektet var det bristande dokumentering vilket försvårade arbetet för krav och test. För 

att skapa testfall behövde testledaren bättre information än den som gavs i 

kravdokumenteringen, vilket ledde till att hon fick notera så mycket hon kunde under deras 

daily scrums. Var hon borta någon dag och missade en daily scrum försvårades arbetet 

ytterligare. Scrum mastern var i detta fall inte mogen för sin roll, vilket innebar att hon inte 

vågade stå upp mot product ownern som klämde in fler saker i sprinten och ändrade 

prioriteringen. IT-konsulten drog en parallell till ett annat projekt på samma företag där de 

hade professionella Scrum masters (inte traditionella projektledare) som hade mycket bättre 

arbetsflöde. 

 

Kunden ansåg inte att det var nödvändigt med förarbete och möten där alla skulle vara med 

utan ville helst komma igång snabbt och börja programmera. Kostnaden för att samtliga 

skulle vara närvarande på deras daily scrums togs upp ofta och var inte uppskattat från IT-

chefens sida. Hon hade en tendens att ropa ut en uppgift i salen och förväntade sig att någon 

skulle lösa den. Även tidigare IT-chefer var emot Scrum och ansåg att ”det var för mycket 

lull-lull runtomkring” som tog onödig tid. 

 

Då Banken använde en blandad metodologi står inte problemen som uppstår helt i linje med 

Scrum, men de främsta utmaningarna var dels att flera lappar med uppgifter kunde komma in 

till projektgruppen under arbetets förlopp, risken fanns att det kommer in för många 

ändringar för snabbt vilket gör det väldigt svårt att mäta hur arbetet ligger till. Utöver detta 

fanns det en viss problematik med att utvecklarna inte ägde hela lösningen utan arbetade 

tillsammans med andra enheter inom banken, och således inte kunna fullfölja vissa uppgifter 

utan hjälp från andra avdelningar. För att lösa dessa problem använde de sig just av “Scrum- 

 

Ban” som tillåter de att lägga in nya uppgifter under en sprint och ha ett mer dynamiskt sätt 

att arbeta med sina sprintar. 

 

 

5.3.5 Implementeringen av Scrum 

 

Exor arbetade agilt innan implementationen av Scrum, däremot var detta arbetssätt mer 

ostrukturerat och förklarades av den intervjuade som ett agilt arbetssätt som inte direkt följde 

någon metod. Anledningen till att implementera Scrum i företaget berodde delvis på att Exor 

arbetar mer kundnära och vill att kunden ska kunna vara med i processen och kunna påverka. 

Innan implementationen av Scrum arbetade de efter en prototyp metod för att ge kunden 

möjlighet att peka på något konkret de vill förändra. 

 

Exor var nöjda med sin implementation och ansåg inte att processen med implementationen 

varit svår utan de inblandande blev snabbt vana vid arbetssättet efter att ha deltagit i några 

sprintar och möten. Scrum har varit mycket givande för effektiviteten i företaget och bidragit 

till ett annat typ av lugn i projektet. Problematiken som uppstod låg främst på kund sidan i 

projektet då kunden inte var införstådda i hur Scrum fungerade och försökte peta in nya saker 

under sprintarna. 

 

Den intervjuade förklarade att mycket hänger på Scrum Mastern i början att korta ned tiden 

för daily scrums och säkerställa att tidsramen följs samt att de dagliga scrum mötena är 

givande och uppfyller sitt syfte. 
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Den intervjuade på Paradox var inte med vid implementations fasen på just detta företag men 

hade tidigare arbetat på ett annan spelutvecklar firma där ingen tydlig metodologi återfanns 

men det agila tankesättet präglade det generella arbetet i företaget. 

 

På detta företag försökte de implementera Scrum utan att skicka alla på utbildning istället 

gjorde de en egen tillämpning av metodologin. Arbetet med implementationen var svårt 

och tidskrävande. Det tog uppemot ett halvår innan de lyckades revidera om metodologin 

och göra en mer lättviktig och funktionell metod att arbeta efter. Problemet låg i 

organiseringen och scrum planeringen där en hel dag per vecka gick åt till möten och 

planering i början av skedet. 

 

IT-konsulten var inte med vid själva implementeringen av Scrum utan blev delaktig i 

projektet när företaget redan börjat använda metoden. 

 

I projektet hade företaget implementerat några av Scrums huvudsakliga delar, som daily 

scrum och sprint planning, men sprint review saknades och backlogen var inte prioriterad. 

Det fanns en whiteboard där teamet kunde skriva och rita för att försöka skapa flöden men det 

fungerade inte lika effektivt som för andra projekt där de hade bättre material. 

 

Enheten som intervjuades på Banken började arbeta med Scrum för dryga tre år sedan, 

resterande delar av organisationen påbörjade implementationen av ett agilt arbetssätt i större 

utsträckning det senaste året. 

 

I början av arbetet med Scrum återfanns några frågetecken bland utvecklarna främst kring 

mängden möten. Det tog ett tag innan de fick till en smidig tillämpning av metodologin och 

övertygade alla i projektgruppen att följa en metodologi som Scrum erbjuder en form av 

transparens i arbetet som dels underlättar och hjälper till att effektivisera arbetet. 

 

Den intervjuade arbetar som Scrum Master och förklarar vikten i sin roll när det kommer till 

planeringen av arbetet. Att hitta en tillämpning av Scrum som gick att applicera på den 

formen av organisation som en bank är var lite av en “trial-and-error” process där flera olika 

sätt att sköta planeringen prövades på, bland annat “planning poker”. 

 

Då utvecklingsavdelningen i banken inte äger hela lösningen till den programvara som 

utvecklas uppstod en del problem med att jobba i sprintar efter den traditionella Scrum 

mallen där ingenting läggs till under sprintarna och utvecklarna arbetar efter en tidsram. 

 

För att lösa problemet med att utvecklarnas arbete i stort regleras av andra enheter inom 

organisationen, och därför utvecklar vissa dependencies på dessa passade det bättre med en 

 

“Just-In-Time” approach på Scrum. Därför landade de tillslut på en blandning av Kanban och 

Scrum, “Scrum-Ban”. 

 

 

5.3.6 Utfall 

 

Resultatet av att ha använt Scrum som metod varierar delvis hos företagen. För vissa har det 

varit ett sätt att effektivisera arbetet och det har i sin tur skapat lugn och ro på arbetsplatsen. 

För andra har det inte fungerat lika bra men målen har ändå nåtts och intrycken av metoden 

har varit positiva. 
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Tydligt är att de företag som arbetat med Scrum en längre period har lyckats hitta en 

tillämpning av metoden som fungerar effektivt genom att identifiera vilken problematik 

som uppstår med metoden. Baserat på kunskapen om vilka problem som föreligger har 

företagen kunnat skräddarsy metoden till en som passar det specifika företaget. Detta har 

gjorts antingen genom att låna element från andra agila metoder eller sikta på en mer 

traditionsenlig inställning till Scrum där företaget valt att följa ramverket för metoden mer 

mekaniskt. 

 

 

6. Analys 

 

Hos Exor finns det ett tydligt problem med kunder som inte förstått metoden fullt ut. Enligt 

teorin ska inga ändringar göras som kan riskera målet med sprinten (Schwaber, Sutherland 

2014) och detta bröt somliga kunder mot när de lade in fler uppgifter i slutet av en sprint. 

 

Banken som deltagit i arbetet hade ett liknande problem att kunden, i detta fall banken själva 

kunde komma att ändra sig samt att projekt kunde läggas på utvecklarnas bord under arbetets 

förlopp. För att lösa detta problem hade banken varit flexibla i metodens tillämpning och inte 

utgått från en ren Scrum utan lånat element från andra metoder resulterande i den “Scrum-

Ban” metodologi de utgått ifrån. 

 

Paradox hade en väl fungerande tillämpning av metoden. Den stora skillnaden låg i begreppet 

produktägare, där de istället använt sig av en ny “producent” roll. Metoden efterföljdes 

mycket noggrannare i början av ett projekt för att säkerställa att planering och organisering av 

projektet gjordes korrekt från början. I de senare skedena av projektet lättades detta på av 

anledningen att en sådan organisatorisk samordning inte ansågs nödvändig i projektets slutfas. 

 

Projektet som den anonyma respondenten deltagit i hade en relativt stabil implementation av 

Scrum. Dock kunde två större problem med metoden identifieras: problematiken med 

utvecklare som inte fullt ut förstod metoden och vikten av transparensen som uppkommer 

med regelbundna möten samt att kunden inte heller hade en full förståelse för metoden och 

vikten av att hålla sig till sprintar som inte är överfyllda med nya implementationer då 

slutprodukten tar skada av detta. Problemet med kunden kan till viss del tolkas som ett internt 

problem från företaget att det inte finns en stark nog Scrum master som ser över arbetet inom 

projektet men också att implementationen av metoden inte tagit i beaktning vikten av att ha 

en kundnära relation som måste regleras för att samarbetet ska gynnas inom utvecklingen av 

produkten. 

 

Alla de intervjuade företagen var nöjda med sin tillämpning av Scrum och överens att det inte 

är möjligt att upprätthålla en effektiv arbetsprocess utan att arbeta efter en tydlig metod. 

 

De företag som intervjuats har tydliga skillnader i både storlek och kultur men gemensamt är 

att utvecklarna arbetar i mindre grupper, i de större företagen avskärmade från resten av 

organisationen. Behovet av en metodologi att arbeta efter är statisk oberoende på företaget, 

det finns alltid krav att dokumentera, bemöta feedback och lösa krav ändringar. En 

gemensam nämnare för alla utvecklings metoder är att de siktar på att underlätta den 

organisatoriska delen av utvecklingsprocessen. Scrum siktar också på att göra kunden 

inblandad för att kunna ta hand om dessa krav ändringar. 

 

Med detta sagt är det tydligt att agila metoder som Scrum och liknande är att föredra framför 
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de traditionella metodologierna som “Waterfall” och “Prototyping” ur ett IT perspektiv. 

 

Anledningen till detta är att främja kundnära relationer i det agila arbetssättet och därför 

krävs en metod som tillåter detta. 

 

Trots att de agila metoderna fungerar väldigt väl inom utvecklingsbranschen är det tydligt att 

alla företag inte utgår efter samma principer och har kulturella olikheter inom organisationen. 

Följden av detta innebär att en och samma metod inte kommer fungera felfritt för alla (Iivari 

2011). 

 

På grund av detta lånas element från olika agila metoder för att skapa en skräddarsydd metod 

som företaget kan förlita sig på. 

 

Nedan hittas de mest utmärkande problemen och svårigheterna som identifieras i arbetet med 

metoden. Dessa har kategoriserats i tre olika punkter, Svag Scrum master, Bristfällig 

förståelse hos kunden och Implementeringen av metoden. 

 

 

6.1 Svag scrum master 

 

För att implementera och nyttja en välfungerande Scrum ställs stora krav på Scrum mastern 

att hålla sig till det schema teamet sätter upp baserat på Scrum metoden. Det gäller att scrum 

mastern har total koll på vad som skall göras och höga krav ställs på denna roll för att 

effektivt isolera ut ljud från kunder till utvecklarna(Schwaber 2004). 

 

I situationer där scrum teamet arbetar inhouse och har sin egen organisation som kund kan 

det dyka upp stora krav från de enheter som ses som produktägare. 

 

I dessa fall kan det vara svårt att upprätthålla en “renodlad” Scrum då kunden och 

utvecklarna sitter såpass nära inpå varandra. 

 

 

6.2 Bristfällig förståelse av metoden hos kunden 

 

I många av fallen kunde finnas det ett tydligt problem med kunder som inte anpassade sig 

efter Scrum, utan ansåg att de som beställare bestämde över vad som skulle göras och när. I 

Scrum måste både utvecklare och kund arbeta tillsammans för att hitta lösningar och komma i 

mål med sprinten. Det är inte bara en sida som bär på ansvaret och det är viktigt att båda 

parter förstår det (Chan & Thong, 2009). 

 

Att upprätthålla en bra kommunikation med kunden under projektets förlopp är en av de 

viktigaste faktorerna när ett företag arbetar agilt. Problematiken uppstår då kunden i fråga 

inte har en full förståelse för hur metodologierna som Scrum tillämpas och fungerar. Denna 

brist på förståelse bär med sig stora konsekvenser för produktens kvalitet. 

 

Några av dessa konsekvenser berör att precisera krav, generera feedback för de klara 

iterationerna produktiviteten blir i många fall också lidande för utvecklarna då det inte blir 

klart vilket arbete som skall göras i nästa iteration av den agila processen (Hoda, Nobel och 

Marshall 2010). 
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Det mesta grundar sig i en dålig eller bristande förståelse för metoden och hur den fungerar. 

Detta har vissa löst med att presentera metoden och dess funktion för kunden men för andra 

har kunden varit emot Scrum helt och hållet och endast bemötts av motstånd. 

 

 

6.3 Implementering av metoden 

 

Implementeringen av Scrum har gjorts på olika sätt hos företagen. Vissa har följt alla steg och 

har fått ett välfungerande arbetsflöde, trots att det kunde ta lite tid att lära sig metoden 

ordentligt i början. Alla har dock inte lyckats få till ett effektivt flöde (enligt metoden) och 

detta har varit en följd av bristfällig dokumentation och otydlig backlog. 

 
Att implementera och börja arbeta effektivt efter en ny metodologi i ett företag som tidigare inte 

haft en tydlig metod är en svår uppgift. Många företag utvecklar företagskulturer (Iivari 2011) där 

antaganden för hur ett projekt ska göras och processförloppet kommer se ut görs omedvetet. 

Dessa antaganden står inte alltid i led med de grundläggande principerna för den agila alliansen 

och kan därför komma att försvåra implementationen av agila metoder som Scrum (Turk & 

France 2005). Även om målet nås kan själva arbetet ha varit stressigt, oplanerat och 

ineffektivt under sprinten. 
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7. Slutsats 

 

Att implementera en agil metod som Scrum i ett redan etablerat företag som inte använt sig 

av Scrum eller arbetat agilt tidigare har visat sig vara en svår uppgift som många ser som en 

utmaning. Där företaget sedan tidigare arbetat agilt har övergången till Scrum varit betydligt 

enklare. Att arbeta agilt ställer krav på såväl företaget som tillämpat metoden som kunderna 

till företaget. 

 

Vid implementationen är det viktigt att ta i beaktning hur bra ett agilt tillvägagånssätt 

kommer fungera. Alla respondenter var eniga om att det varit en positiv upplevelse att arbeta 

agilt, de ansåg alla att metoden fungerar väldigt bra och ger möjliga lösningar på problem 

som uppstår vid utveckling såsom kundrelationer och samordning samt erbjuder en 

transparens som gynnar effektiviteten i arbetet. 

 

Nästan alla intervjuade hade dock bemött minst ett problem vid tillämpningen som uppstått 

på grund av det agila arbetssättet och på något sätt behövt gå ur ramen för vad som kan 

klassas som en “renodlad” Scrum. 

 

Scrum är så långt som agila metoder går en gammal och beprövad metod som fungerar 

mycket bra i utvecklarmiljöer. Det är en utspridd och välanvänd metod som tar olika former 

beroende på vilket företag och team man kollar på. Vår slutsats för arbetet är att då olika 

företag bemöter olika problem fungerar Scrum mycket bra som ett ramverk för arbetsflödet 

och en mall man kan förlita sig på. 

 

Vid tillämpningen av en såpass utbredd metod från att arbeta efter traditionella metoder 

måste företaget ta i beaktning hur klimatet för företaget ser ut, vilka är individerna som 

utvecklar och vad är deras inställning till metoden, Hur ser företagskulturen ut och vilka 

kunder har företaget? 

 

Dessa frågor bör stå som grund vid implementationen för att säkerställa att implementationen 

inte påverkas av inter-organisatoriska variabler. 
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8. Diskussion 

 

De intervjuade företagen ansåg sig alla arbeta efter Scrum. Men tydliga olikheter kunde 

urskiljas mellan företagens tillämpningar av metoden. Gemensamt för de intervjuade var 

vikten av att leverera en färdig produkt som står i samklang med vad kunden vill ha. 

Problemen som uppstod vid implementeringen och underhållet av metoden var i regel knutna 

till kunder. I Exors fall kunde det vara problematiskt att få kunden att förstå vad det innebar 

att arbeta med Scrum. Resultatet av detta var att kunden envisades med att lägga in nya krav 

utan att förstå processen, något som resulterade i en svag produkt. I bankens fall fanns viss 

problematik med att arbeta in-house då de på sätt och vis var sina egna kunder. För att lösa 

detta lånade de element från Kanban och tillämpade en form av hybrid mellan två olika 

metoder vilket tillät de att fokusera med ett bredare perspektiv då de ofta fann sig med mer än 

ett ensamt projekt. 

 

Att låna element från andra metoder för att underlätta samarbetet internt och med kunden är 

vanligt bland företag. Det är ett mycket svårt jobb att implementera en renodlad metod i ett 

företag och kulturen som företaget har kan komma att försvåra detta arbete. En av de 

viktigaste punkterna i vad som gör en metod agil är möjligheten för anpassbarhet (Conboy & 

Fitzgerald, 2010). Dessa intervjuer är ett tydligt exempel på denna anpassning då de olika 

stegen som görs inom metoden görs på olika sätt och roller ter sig ofta annorlunda mellan 

olika organisationer. 

 

Gemensamt för alla intervjuade företag är att de upprätthåller en god kontakt mellan 

utvecklarna, för att tydliggöra hur de ligger till i det aktuella projektet har samtliga upprättat 

en backlog där det tydligt framstår vad som har gjorts och vad som skall göras. Något som 

skapar en transparens inom teamet och tillåter alla att vara delaktiga och förstå vad som sker 

och varför detta görs. De intervjuade var alla ense om vikten av en sådan backlog, för att 

tydliggöra för utvecklarna såväl som alla andra inblandade i projektet vilka steg som 

prioriteras högst. Schwaber belyser vikten av backlogens jobb att förklara för utvecklarna vad 

nästa sprint går ut på och hur utvecklarna ska gå tillväga för att transformera denna prioritet 

till en välfungerande inkrement av produkten (Schwaber 2004). 

 

Både den intervjuade banken och Paradox nyttjade en form av planering som står väl i led 

med Scrums “Scrumboard”. Då banken valt att tillämpa en blandad metodologi använde de 

sig av Kanbans “Kanban visual board” istället. Båda fyller samma funktion att tydliggöra 

vad som sker och ska ske för alla inblandade i projektet men lämpar sig olika väl beroende 

på dels företagskulturen och kundrelationerna. 

 

Validiteten angående resultaten kan ifrågasättas eftersom alla intervjuade hade olika roller 

och arbetade för olika typer av företag. Enligt författarna skapar detta dock en bredare bild 

av hur metoden fungerar oberoende av vilken verksamhet företaget bedriver samt vilken 

roll den anställde har. Det kan vara svårare att applicera resultaten när situationerna skiljer 

sig åt men eftersom problemen som identifierats varit återkommande för de olika företagen 

anser författarna att det går att applicera på andra fall. 
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Bilaga 1 
  
Intervjumall 
 
 

 

● Hur har ni gått tillväga för att implementera Scrum?  
 
 

● Hur upprätthåller ni implementationen av Scrum? (möten, workshops, föreläsningar?)  
 
 

● Förklara arbetsförloppet i ett projekt där Scrum tillämpas.  
 
 

● Anser du att ni använder en “renodlad” version av Scrum eller återfinns andra agila 

element i ert arbetsflöde. (“ja/nej enkät”)  
 
 

● Kan du identifiera några vanliga problem som ni stöter på i arbetsflödet 

(kommunikationsbrister, dokumenteringsbrister)?  

 

● Hur går ni tillväga för att underhålla en god kontakt med kunder?  
 
 

● Hur hanteras ändringar i kravspecifikationen från kunder?  
 
 

● Vad skulle du säga är ert främsta mål i arbetsflödet? ( exempelvis fungerande produkt, 

design, nöjd kund)  

 

● Hur ofta har ni möten för att diskutera projektets förlopp?  
 
 

● Vilka positioner återfinns i projekt grupperna och hur är dessa grupper uppbyggda, 
hur kommunicerar dessa?  

 
 

 

Dessa är baserade på “The Scrum guide”. 
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Bilaga 2 
 

Enkät 

 

Q1: Innan du börjar, skriv gärna ned ditt namn så att vi kan knyta enkäten till dig inför 
en muntlig intervju. 
 

Namn 

 
Q2: Stämmer dessa påståenden? (Baserade på "The unofficial Scrum checklist". 
Crisp.se) 
 

Det finns en klart definerad "Product owner” 

 

Projektgruppen har en "Sprint backlog" 

 

Ni har dagliga möten för att diskutera projektets förlopp 

 

Ni arbetar i "sprintar" dvs. kortare, intensiva perioder med ett tydligt mål. 

Efter varje sprint går ni genom vad som åstadkommits för att identifiera fel. 

Ni har en given definition av uttrycket "klar" som delas inom projektgruppen. 

Ni återblickar på vad som utförts och hur väl detta utförts. 

 
"Product owner" har en "Product backlog". Ni 

har möten för att planera inför varje sprint. 

 
Alla projektmedlemmar har fysisk kontakt med varandra.  

 

Q3: Om du vill tillägga något får ni gärna göra det här. 

 


