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Sammanfattning	  	  
 
I dag lämnar allt fler företag de plandrivna metoderna bakom sig för att anamma de agila 
metoderna som Scrum, Kanban och eXtreme programming. Något som inte alltid sker smärtfritt 
då misstag kan uppkomma som leder till större fel. Det här kan sätta käppar i hjulen vad gäller 
det nyvalda arbetssättet och förseningar kan uppstå och skapa oro bland de inblandade. Syftet 
med den här studien är att utifrån Anti-pattern se hur en agil implementering har gått till och 
vad som kan kopplas till vanliga fel som uppstår vid en ny agil implementering. För att ta reda 
på hur övergången påverkar arbetet som måste pågå parallellt och hur det så småningom faller 
på plats. Studien har genomförts vid ett större svenskt företag där man valt att implementera 
den agila metoden Scrum. Den teori studien hanterar bygger bland annat på Anti-pattern. 
Samma teori ligger till grund för intervjuernas analys, för att i sin tur jämföras med tidigare fel 
som skett under implementering av metoden Scrum. Studien är en kvalitativ fallstudie, som 
genom utförande av semi-strukturerade intervjuer och teori av relevans försökt besvara 
huvudfrågan: "Hur kan förekomsten av Anti-patterns påverka en implementation av Scrum?". 
Resultatet blev att produktägare var en roll som var svår att tillämpa. Det är något som med 
största sannolikhet härstammar från bristande kunskap kring hur rollen bör implementeras samt 
att platsen som finns i dagens organisation har svårt att ge utrymme för den rollen. En mer 
anpassad metod till Vattenfall Research & Development behov skulle då med fördel kunna 
skapas och användas.  
 
 
Nyckelord	  

Systemutveckling, Agil metodik, Scrum, Plandrivna metoder, Vattenfallsmodellen, Anti-
pattern, ScrumBut & ScrumAnd. 
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Ordlista:	  	  

Situationell Metod - Ex. ’Method Rationale’ (Wistrand, 2009). 
Förstahandskällor - Respondenter från intervju. 
Sekundärkällor - Litteratur & forskning.  
Product Owner - Produktägare. 
Development Team - Utvecklingsteam. 
Stakeholder - Projektintressenter. 
Metodkomponent - del av metod. 
Return-on-Investment - Avkastning på investering. 
Non-Code-Artifacts - Delar av arbetssättet som inte har med kod att göra. 
Scrumcoach - En coach kunnig i Scrum. 
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1.	  Inledning	  
 
I dagens samhälle där teknologins framsteg går fort framåt söker utvecklare för att hitta den 
heliga graalen för systemutveckling. Enligt Brooks (1986) finns det ingen ’silver bullet’ till 
systemutvecklingsprojekt, alltså ingen enskild metod som kan skapa ordning i produktivitet, 
tillförlitlighet eller komplexitet. Det finns ett urval av metoder som försöker att finna en ’silver 
bullet’, exempelvis de traditionella metoderna (plandrivna) som Vattenfallsmodellen och 
Rational Unified Process (RUP) samt de agila metoderna, exempelvis Scrum och eXtreme 
Programming (XP). 
 
Plandrivna metoder följer en sekventiell utvecklingsprocess där man utför varje fas stegvis, från 
insamlande av krav till implementering och de plandrivna metoderna kännetecknas alla av 
följande delar (Hirsch, 2005); De funktioner/krav som systemet ska ha ska specificeras i förtid, 
en detaljerad plan skapas från början till slut, kraven ska specificeras med hög detaljrikedom 
och förändringar i planen sker inte under projektets gång, arkitekturen och design skapas innan 
implementering, programmering sker i en specifik fas och test av projektet sker inte förrän i 
slutet av projektet. Kritik har riktats mot Vattenfallsmodellen där den huvudsakliga kritiken 
belyser problem med kravhantering vilket har uppmärksammats som den främsta anledningen 
till misslyckade projekt. Konsekvensen blir att kundens nuvarande behov inte adresseras i slutet 
av projektet, som i sin tur resulterar i att ett stort antal funktioner inte används (Petersen & 
Wohlin, 2010). Enligt Laplante & Neill (2004) fungerade en plandriven metod som 
Vattenfallsmodellen under den eran när systemutvecklingsprojekt var ensidiga. Krav-
specifikationen skapades i stor del av programmerarna själva och inte av vad som idag kallas 
för ’Stakeholders’ samt där själva specifikationerna sällan förändrades. Idag sker förändringar 
i systemens krav hela tiden och arbetet utförs närmare kund och enligt Laplante & Neill (2004) 
är den blomstrande eran för metoder som Vattenfallsmodellen över. För att möta de problem 
som finns med plandrivna metoder uppstod det som idag kallas agila metoder. 
 
Agila systemutvecklingsmetoder skiljer sig från de traditionella metoderna. Den grundläggande 
tanken inom det agila manifestet (Schwaber & Beedle, 2002) är att vid en implementering av 
agilt arbetssätt ska man genom att följa ett antal principer skapa värde genom att med små 
iterationer leverera fungerande mjukvara. Kärnan av dessa principer är att man har ett 
självorganiserande team som hela tiden jobbar tillsammans, i den takt att deras produktivitet 
och kreativitet upprätthålls samt att man alltid är öppen för förändringar och har god 
kundkontakt. Att arbeta agilt innebär att man anpassar sig både tekniskt och administrativt till 
förändringar som uppkommer från erfarenheter under utvecklingen, både i krav och i själva 
omgivningen kring systemutvecklingsprojektet (Turk et. al, 2014). Det innebär att man därmed 
försöker uppnå ett mer flexibelt arbetssätt än de traditionella metoderna. En av grundpelarna 
inom det agila är vikten av att vara flexibel inom systemutvecklingsprocessen för att vara mer 
responsiv till förändringar (Maruping et. al, 2009). Kunden tillåts även vara involverad i hela 
utvecklingsprocessen (Schwaber & Beedle, 2002) och att man föreslår även att ha kunden ”on-
site” (Dingsøyr et. al, 2012; Petersen & Wohlin, 2010).  
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Företag som arbetat plandrivet och sedan ska sadla om till ett agilt arbetssätt kan möjligtvis 
stöta på en del problem. Är agilt något som är närmare den heliga graalen av 
systemutvecklingsmetoder även i företag med plandrivet arbetssätt sedan tidigare? För att 
genomföra studien valdes att göra en kvalitativ fallstudie på ett stort företag, Vattenfall 
Research and Development (VRD) som gått från att under många år arbeta efter 
Vattenfallsmodellen till att börja arbeta med agila metoder. 
 
Ett problem inom den breda implementationen av agila metoder som har skett på senare år är 
att den sällan följer textbokstandarden av hur en implementation, i det här fallet en 
implementation av Scrum, ska gå till (Eloranta et. al, 2013). En implementation av en 
arbetsmetod som kan ändra arbetssättet radikalt mot deras tidigare arbetssätt kan medföra stora 
prövningar för företaget som måste ställa om hur de tänker och arbetar. Detta gör att många 
företag istället väljer att ta bort metodkomponenter ur befintliga metoder för att enklare passa 
in det i den redan existerande organisationen. Vissa av dessa förändringar kan vara mycket väl 
grundade och exkluderas utan större påverkan på metoden, andra förändringar sker på fel 
grunder eller att det exkluderas fundamentala delar av metoden vilket gör att den inte fungerar 
som det ursprungligen är tänkt (Eloranta et. al, 2013).  
 
Ett relativt nytt sätt att se på problemen inom integrationen av Scrum i organisationer är att 
identifiera och tyda Anti-patterns inom Scrum. Det Anti-patterns försöker göra är att belysa vad 
olika förändringar i Scrums fundamentala delar har för påverkan på implementationens resultat 
(Eloranta et. al, 2016). Sedan tidigare så finns termerna ScrumBut och ScrumAnd vilka är 
relativt kända inom området. Anti-patterns är en vidareutveckling på ScrumBut som försöker 
förtydliga och klargöra vad varje förändring har för påverkan och eventuellt resultat (Eloranta 
et. al, 2016; Eloranta et. al, 2013).  

	  1.1	  Syfte	  &	  Frågeställning	  
 
Utifrån ovan nämnda problematisering vid en implementation av Agilt blir syftet med denna 
studie att öka förståelsen kring ämnet agilt arbetssätt och implementering av Scrum. Anti-
pattern är ett relativt nytt begrepp för att se oregelbundenheter i Scrum och därför intressant att 
forska vidare inom. Det vi ämnar undersöka är att utifrån Anti-pattern se hur en agil 
implementering har gått till och vad som kan kopplas till vanliga fel som uppstår just vid en ny 
agil implementering. Genom den här studien tror vi att teorin om misstag som uppkommer med 
Scrum och begreppet Anti-patterns kommer belysas mer. Vårt bidrag till forskningen kan bli 
att hjälpa företag som ska implementera agila metoder så som Scrum och hur de ska göra för 
att undvika användandet av Anti-patterns. Därav är det intressant att ta reda på hur Anti-patterns 
påverkar implementationen av Scrum. Utifrån denna bakgrund och för att ta reda på hur Scrum 
påverkas av Anti-patterns formuleras vår huvudfråga till: 

 
•   Hur kan förekomsten av Anti-patterns påverka en implementation av Scrum? 
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1.2	  Målgrupp	  &	  Intressenter	  
 
Undersökningen riktar sig till personer som söker kunskap för att applicera agila metoder i 
verkliga livet. Vi inriktar oss på de problem som kan uppstå då teori ska bli praktik. Vad som 
bör finnas i åtanke vid en applicering av agila metoder i alla steg. Föreliggande studie inriktar 
sig specifikt på ett företag vilket bör tas i beaktande vid ett eventuellt framtida användande av 
studien i forskning eller för företag som söker information kring en implementation av Scrum 
då det inte presenteras någon generaliserad lösning.	  

1.3	  Avgränsning	  
 
Med denna studie ämnas att undersöka hur beslut kring förändringar av en metod påverkar 
implementationen. Avgränsningen till en fallstudie var på grund av att vi ville få en djupare 
förståelse till just implementationen av ny metod på ett företag istället för att jämföra företag 
mot varandra. Kvalitativ metod valdes för att få en djupare insikt i ämnet istället för att få en 
generaliserad bild. Därför valdes en fallstudie inriktad enbart på ett företag och dess nuvarande 
pilotprojekt där de undersöker ett agilt arbetssätt. Ett av teamen har ett större fokus på 
ingenjörstekniska lösningar inom 3D, medan det team som studien valt att fokusera på arbetar 
med IT-lösningar på grund av att ingenjörsteamet inte hade lika stort fokus på IT. Demografiskt 
är det personer i blandade åldrar med olika utbildningar och bakgrund, geografiskt sker studien 
i Älvkarleby utanför Gävle.  
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2.	  Teori	  
___________________________________________________________________________ 
 

Till att börja med förklaras vad systemutvecklingsmetoder är för något. Sedan presenteras 
information utifrån de studier som gjorts kring metoder inom systemutveckling, för att sen gå 

mer ingående på Scrum. Avslutningsvis presenteras Anti-patterns inom Scrum. 
___________________________________________________________________________ 

2.1	  Systemutvecklingsmetoder	  
 
Systemutvecklingens många metoder blev snabbt populära då man började inse vidden av dess 
breda kapacitet och möjligheter vilket ledde till att användarna i allt större utsträckning började 
ställa krav på produktutvecklingen. Önskemål gällande riktlinjer och funktioner växte snabbt 
fram vilket gjorde att behovet av metoder ökade kraftigt (Avison & Fitzgerald, 2006). Tidigare 
hade man förlitat sig på enskilda programmerares arbetssätt då det inte fanns några 
specificerade metoder för systemutveckling att luta sig emot. Det här medförde ett väldigt stort 
ansvar för programmerarna och riskerade att resultera i kommunikativa problem. Resultatet 
motsvarade inte alltid vad beställaren ansåg sig ha beställt (Avison & Fitzgerald, 2006).  
  
Systemutvecklingsmetod som ord har inte en enskild fastställd definition utan definieras olika 
beroende på vem som uttalar sig i ämnet. Marks (2012) definierar en systemutvecklingsmetod 
som en samling av rekommendationer vilka innehåller faser, regler, tekniker, verktyg och 
dokumentation för det tänkta användningsområdet. Fitzgerald (1998) förklarar att 
systemutvecklingsmetoder kan ses som en verktygslåda med råd om hur det ska gå till vid en 
tillämpning av en för företaget ny metod. Utifrån behovet av systemutvecklingsmetoder 
skapades de mer traditionella metoderna, exempelvis plandrivna metoder, där bland annat 
Vattenfallsmodellen ingår (Rubin, 2016). Efter de mer traditionella metoderna utvecklades de 
agila metoderna vilket innefattar bland annat Scrum och XP. 

2.2	  Agila	  metoder	  
 
Agila metoder är ett synsätt som dykt upp mer och mer inom systemutveckling och blev väldigt 
populärt efter det myntades år 2001 med namnet ”Agile Manifesto” (Björkholm & Brattberg, 
2010). Det här var 17 lättviktsprocess-förespråkares motprestation mot de plandrivna 
metoderna som hanterade stora mängder dokumentation. Agila metoder, exempelvis metoden 
Scrum, går ut på att vara lättrörlig, dokumentationsfri och flexibel. Det finns även fler stora 
agila metoder, exempelvis Lean Software Development, Kanban, XP och Dynamic System 
Development Method. Föreliggande studie kommer endast behandla metoden Scrum. 
 
Agila manifestet grundar sig i ett antal värderingar (Björkholm & Brattberg, 2010): 
 

§   Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg  
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§   Värdera fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation  
§   Värdera samarbete med kunden högre än att förhandla om kontrakt  
§   Värdera att reagera på förändringar högre än att följa en uppgjord plan  

Utöver värderingarna finns 12 principer att tänka på för att lyckas med det agila synsättet 
(Beck et al., 2001): 
 

-   Vår högsta prioritet är att tillfredsälla kunden genom tidig och kontinuerlig leverans 
av värdefull programvara. 

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

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

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

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

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

-   Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 
-   Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 

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

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

justerar  sitt beteende därefter. 

 
Enligt det agila synsättet ska fokus läggas på att leverera ren kod. När ett agilt arbetssätt 
implementeras ska utvecklingen helst inte vara på olika ställen, utan teamet ska sitta på samma 
plats. Åtminstone första kvartalet för att hantera politiska och kulturella problem och därefter 
ha en bättre produktivitet. Däremot har det visat sig att det agila synsättet underlättar 
tidsförbrukningen för att göra olika val och minskar väntetider under projektets gång (Cohn, 
2016). ”Use better and fewer people” – Barry Boehm (1983, s.3) betyder att det som inte anses 
vara viktigt försvinner och det som är kvar är utvecklingen. Detta är en central bit i det agila 
arbetssättet och medför att så gott som allt fokus kan läggas på utvecklingen istället för att 
skriva dokumentation och bestämma kravhanteringens utseende i förväg som i Vattenfalls-
modellen. 
 



HT-16 
Informatik C 

Örebro Universitet 
 

11 
  

Forskningen påpekar att det kan vara både fördelar och nackdelar med att använda agila 
systemutvecklingsmetoder. Agila metoder är bra på det sätt att det är nära kundkontakt, ökad 
produktivitet och lägre kostnader (Björkholm & Brattberg, 2010). Det finns även svagheter med 
att använda ett agilt arbetssätt, till exempel i projekt som är beroende av andra delar som inte 
går att förändra (Gustavsson, 2007).  
 
Enligt Petersen & Wohlin (2010) hjälper agila metoder till med bättre kommunikation och 
feedback genom att man har små iterationer och god kundkontakt vilket i sin tur leder till att 
föra vidare kunskap inom projektet man arbetar i. Som tidigare beskrivits föreslås det att ha 
kunden ”on-site”, vilket ska leda till att projektteamet får en bättre och mer frekvent feedback 
och att kunden uppskattar att vara på plats då det ger kunden kontroll över processen och 
projekten. 

2.2.1	  Scrum	  
 
Scrum är ett ramverk för att hantera agil produktveckling genom ett iterativt och inkrementellt 
arbetssätt samt för att utveckla och underhålla komplexa produkter (Ovesen, 2012; "The Scrum 
Guide - Scrum Alliance", 2016). För att använda Scrum effektivt så krävs det att användarna 
agerar kring fem värderingar: hängivenhet, fokus, öppenhet, kurage och respekt. Den centrala 
delen av Scrum är vad man kallar för Sprintar, vilket är cykler som vanligtvis pågår i två till 
fyra veckor, där man inom varje sprint bryter ned aktiviteter till mindre delar, så kallade 
inkrement, för att bli mer lätthanterliga (Ovesen, 2012; "The Scrum Guide - Scrum Alliance", 
2016). Varje sprint bygger i sin tur på tidigare sprintar och målet vid varje avslutad sprint är att 
leverera fullt fungerande programvara.  
 
Inom Scrum har man tre olika roller, fyra typer av möten samt att delarna i sig innehåller olika 
artefakter (Ovesen, 2012). Se figur 1 för en visualisering av ett Scrumprojekt där det tydligt 
visar hur flödet optimalt ser ut: 
 

•   Roller: Produktägare, utvecklingsteam samt Scrum master 
•   Möten: Sprintplanering, Daily Scrum, Sprint review samt Sprint Retrospective 
•   Artefakter: Product backlog, Sprint backlog, Burn-down Charts, Scrumboard samt 

Inkrement.  
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FIGUR 1: TYPISKT UTSEENDE FÖR SCRUMS RAMVERK (OVESEN, 2012)  
  
The	  Scrum	  Team	  	  

Product	  Owner	  

Produktägaren är en person och den som äger själva produkten, som tar de avgörande besluten 
kring utveckling och den som ska driva själva projektet framåt. Antingen så är produktägaren 
den som skapar värde för kunden men kan även vara kunden (Ovesen, 2012). Produktägaren är 
den som har ansvar för att hantera product backlog, som är en strukturerad lista som innehåller 
allt som den avslutade produkten kan tänkas behöva. Enligt ”The Scrum Guide - Scrum 
Alliance" (2016) innebär det att tydligt uttrycka vad product backlog innehåller, prioritera 
innehållet, se till att utvecklingsteamet förstår innehållet samt att det är tydligt strukturerat vad 
som ska utföras härnäst. För att produktägaren ska lyckas med sitt arbete måste organisationen 
respektera de beslut som han eller hon tar och utvecklingsteamet måste arbeta enligt de krav 
som satts upp och endast de krav ("The Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016) 
 
Development	  Team	  

Utvecklingsteamet består av de personer som utför det faktiska arbetet och som har ansvar för 
att leverera vad man bestämt i slutet av varje sprint (Ovesen, 2012; "The Scrum Guide - Scrum 
Alliance", 2016). Storleken på utvecklingsteamet varierar, men enligt The Scrum Guide - Scrum 
Alliance (2016) är en regel att man har minst tre och max nio utvecklare. Har man färre än tre 
minskar det interaktioner och resulterar i mindre produktivitet samt att problem med för låg 
kompetens kan uppstå. Har man för många krävs det för mycket koordinering och det blir alltför 
komplext ("The Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016) 
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Scrum	  Master	  

’Scrum master’ är den som ska se till att Scrum fungerar enligt de riktlinjer man har satt upp. 
Han eller hon ska se till att alla förstår vad som sker, och varför, samt förklara för personer 
utanför teamet, oförstående vad Scrum är, hur allt fungerar. Scrum mastern ser till att de dagliga 
möten man har inplanerade blir av, ser till att teamet vet vilka mål som satts upp och hur själva 
visionen för projektet ser ut samt skyddar teamets medlemmar från störande moment utifrån 
("The Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016). 
 
Scrum mastern har som uppgift att vara en kontakt till teamet, produktägaren samt 
organisationen. Scrum mastern hjälper produktägaren genom att exempelvis hitta tekniker för 
att maximera produktiviteten från ’Product backlog’, hjälpa till och skapa förståelse kring hur 
man praktiserar ett agilt arbetssätt samt hur man ordnar delarna i Product backlog så att de 
hamnar i den ordning så man får ut högsta möjliga värde ("The Scrum Guide - Scrum Alliance", 
2016). Till själva teamet hjälper Scrum mastern till för coachning inom självorganisering och 
korsfunktionalitet, hur man skapar en produkt av ett högt värde, tar bort störande moment från 
utanför teamet samt coachar medlemmarna av teamet när man är i en miljö där Scrum inte 
implementerats tidigare ("The Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016). För själva organisationen 
hjälper Scrum master exempelvis till att coachar organisationen vid implementeringen av 
Scrum, arbetar med andra Scrum masters inom organisationen för att på ett smidigt sätt öka 
effektiviteten av Scrum inom organisationen samt hjälper till att förklara för anställda och andra 
personer som kan påverkas av att arbeta agilt hur allting fungerar ("The Scrum Guide - Scrum 
Alliance", 2016). Se figur 2 för att se vad ett Scrum team enligt definitionen ska bestå av. Scrum 
master, Product owner och Development team: 
 

 
FIGUR 2: SCRUM TEAM (OVESEN, 2012) 
 
Events	  –	  Händelser	  för	  att	  minska	  möten	  som	  ej	  ingår	  i	  Scrum	  

Sprint	  

Den centrala biten av Scrum är vad man kallar ’Sprintar’, som man kan se som miniprojekt 
inom själva projektet med en tidshorisont på fyra veckor eller mindre med ett mål av att alltid 
leverera ett fungerade system vid slutet av varje Sprint ("The Scrum Guide - Scrum Alliance", 
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2016). En Sprint innehåller sprintplaneringar, ’daily Scrum’, utvecklingsarbete, ’Sprint 
reviews’ och ’retrospective’. Nedan kommer en kort förklaring av varje del. 
 
Sprintplanning	  

En sprintplanering är ett möte där hela gruppen är samlad med Scrum master, produktägare 
samt utvecklingsteamet och mötet är oftast indelat i två delar, en strategisk och en taktiskt där 
man ska komma fram till mål man avser att sprinten ska utföra (Ovesen, 2012; "The Scrum 
Guide - Scrum Alliance", 2016).  
 
Den strategiska delen beskriver vad som ska levereras i nästa Sprint baserad på en presentation 
av produktägaren och det är utvecklingsteamet och produktägaren som kommer fram till vilka 
delar som ska användas. Den taktiska delen ska beskriva hur man ska uppnå den strategiska 
delen och det är utvecklingsteamet som kommer fram till det bästa upplägget för att 
åstadkomma detta. (Ovesen, 2012; "The Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016). 
 
Daily	  Scrum	  

Daily Scrum är ett möte som pågar i 15 minuter för att gå igenom vad man har utfört de senaste 
24 timmarna och vad som ska genomföras under kommande 24 timmar för att komma närmare 
det mål man satt upp för sprinten samt vilka hinder som finns (Ovesen, 2012; "The Scrum Guide 
- Scrum Alliance", 2016). 
 
Sprint	  Review	  

Under Sprint review går Scrumteamet igenom, tillsammans med övriga stakeholders, vad man 
utfört under Sprinten och här ges konstruktiv kritik på det arbetssätt man haft och vad som blivit 
genomfört och här får utvecklingsteamet en chans att presentera vad de har genomfört (Ovesen, 
2012; "The Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016).  
 
Retrospective	  

Ett retrospective sker efter sprint review men innan nästa sprintplanering och till skillnad från 
review där man går igenom själva produkten går här Scrumteamet igenom processen. Teamet 
går igenom vad som gick bra och dåligt under senaste sprinten samt vilka förändringar man kan 
tänkas behöva göra (Ovesen, 2012; "The Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016). 
 
Artifacts	  –	  Värderingar	  och	  arbete	  som	  ska	  utföras	  

Product	  Backlog	  

Product backlog är en strukturerad lista som innehåller allt som den avslutade produkten kan 
tänkas behöva, alla krav, funktioner, förändringar etc. Listan är aldrig komplett utan man fyller 
på, alternativt tar bort, delar hela tiden under projektets gång (Ovesen, 2012; "The Scrum Guide 
- Scrum Alliance", 2016).  
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Sprint	  Backlog	  

I Sprint backlog har man valt ut delar av Product backlog och på samma sätt strukturerat upp 
vad man behöver utföra under sprinten för att uppnå det mål som sprinten har. Sprint backlog 
innehåller bara tillräckligt med information för att utvecklingsteamet ska kunna se vad som 
behöver göras och ungefär hur lång tid det bör ta. Listan i Sprint backlog, precis som Product 
backlog, är dynamisk och förändras under tiden man arbetar med den (Ovesen, 2012; "The 
Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016).  
 
Inkrement	  

Ett inkrement är det arbete som Sprinten resulterat i och representeras av ett antal delar från 
Product backlog som nu är genomförda. Inom Scrum menar man att inkrement måste vara 
användbart när det skickas till kund och det är utvecklingsteamet som definierar hur man 
bestämmer att något är ’done’ (Ovesen, 2012; "The Scrum Guide - Scrum Alliance", 2016) 
 
Burndown	  Charts	  &	  Scrum	  Boards	  

Beskriver de arbete som är kvar jämfört mot hur mycket tid som finns kvar och används i 
relation till både Product backlog och Sprint backlog (Ovesen, 2012). 
 
Scrumboard är egentligen inte en officiell del av Scrum men dess huvudsakliga syfte är att 
hjälpa utvecklingsteamet att hålla reda på vad som ska göras. Det är ett assisterande verktyg till 
Sprint backlog och ska hållas väl synligt och tillgängligt för hela utvecklingsteamet. Ett 
exempel på Scrumboard kan vara en whiteboardtavla alternativt en tavla med post-it lappar 
(Ovesen, 2012). 

2.3	  Tidigare	  forskning	  	  
 
Som tidigare i studien nämnts kan en anledning för övergång till ett agilt arbetssätt vara på 
grund av den allt mer hektiska miljön inom systemutveckling idag. Ett företag som alltid arbetat 
efter de traditionella metoderna kanske märker att projekten halkar efter, att tidsplaneringen 
inte följts eller att den färdigställda produkten inte alls är av den kvalitet som efterfrågats, detta 
är nämligen mycket vanliga problem (The Standish Group, 2003).  
 
Enligt Petersen & Wohlin (2010) kan man se ett antal förbättringar vid byte från ett plandrivet 
arbetssätt till ett agilt. I deras studie framkommer att positiva effekter är bland annat mer 
frekvent leverans av fungerande programvara vilket leder till tidigare ’return-on-investment’. 
Andra effekter är att det har skett en minskning av delar i projektet som behöver kastas på grund 
av undermålig planering, kvaliteten på mjukvaran har blivit högre och kommunikationen 
förbättrats. I studien belyser författarna även problem som till exempel att det blir svårt att 
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hantera många mindre team som strävar mot samma mål. Akif & Majeed (2012) menar att det 
största problemet är att hela tiden behöva leverera fungerande mjukvara på kort tid då det 
uppstår en mängd av objekt relaterade till högkvalitativ mjukvara men ignorerar att mjukvaran 
i sig ska vara högkvalitativ. 
 
Cohn (2016) tar upp ett antal effekter av att introducera agila metoder och gör jämförelser mot 
det plandrivna arbetssättet. Deras undersökning mötte till en början motstånd mot tankesättet 
inom det agila arbetssättet där man värderar kodning högst och använder ’non-code artifacts’ 
endast till att stödja kodprocessen till skillnad mot plandrivet där man istället kan prioritera 
non-code artifacts som högsta prioritet. Motståndet var att utvecklare hade svårt att slita sig från 
själva dokumentationen och dokumenterade överdrivet mycket, trots att endast en minimal 
dokumentation hade varit nödvändig. Inom plandrivet kan det gå lång tid mellan tillfällen då 
utvecklare och Project managers har möten eller ens någon form av kontakt vilket skiljer sig 
drastiskt mot det agila där man har mer frekvent kontakt. Många utvecklare såg därför agila 
processer som ’micro managing’, alltså att Project managern endast var där för att observera 
och kontrollera utvecklingsprocessen väldigt detaljerat och de utvecklare som såg processen ur 
en sådan synvinkel fick känslan av att de möten man hade endast handlade om viktiga datum 
och missade deadlines. Enligt Cohn (2016) kan det lösas genom att Project managers verkligen 
visar att de står på utvecklarens sida, tar bort störande moment och inte är dömande och hela 
tiden pratar om missade deadlines. 
 
Ett flertal andra effekter utifrån utvecklarens perspektiv är att det är svårt att byta från en tung, 
plandriven process där varje dag är upplagt enligt en ’day-to-day’ chart som beskriver tydligt 
vad som ska göras varje dag. Man menar att utvecklaren har lite för mycket frihet inom det 
agila arbetssättet och får problem med att det kan bli påverkade av deras kollegors åsikter kring 
hur ett arbete, eller del, i projektet ska utföras (Cohn, 2016). Problem inom testning är också 
vanligt förekommande då man inom det agila arbetssättet utför regelbundna tester av 
programvara, till skillnad från det plandrivna där man har en specifik fas som är tillägnad 
testning. Inom det agila arbetssättet så har även testare, precis som alla andra inom teamet, 
mycket kontakt med Project managers vilket har visat sig vara ett problem. Speciellt med testare 
som kommer från stora organisationer utan en specifik grupp dedikerad till testning, då de inte 
alls är vana vid att ha mycket kontakt utan istället är vana vid att oregelbundet kallas in till 
testning. Testare är extra känsliga för att påverkas av ovan nämnda problem med ett ’micro 
managing’-tänk (Cohn, 2016).  
 
Vid implementering av ett agilt arbetssätt kan problem uppstå även på de högre nivåerna i 
företaget. Många Project managers känner att de förlorar kontrollen över projekt när agilt 
arbetssätt börjar implementeras och de är oroliga när man lämnar tankesättet kring att 
överlämna specifik funktionalitet, för ett visst pris på ett förutbestämt datum (Cohn, 2016). Det 
är också enkelt för Project managers att följa en viss process när man arbetar plandrivet då de 
endast behöver fråga om dokumentationen har skapats för en specifik komponent ännu eller 
inte, samt att Project managers oroar sig mycket för att agila projekt ska hålla på i all evighet 
när det inte finns ett specifikt datum då projektet ska vara klart (Cohn, 2016).  
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2.3.1	  Anti-‐pattern	  
 
När ett företag ska implementera en ny arbetsmetod uppkommer i stort sett alltid situationer där 
det inte går att på ett enkelt sätt föra in de nya idéerna i den redan existerande organisationen. 
Detta skapar avvikelser från de grunder som metoden har byggts kring och kan rubba dess 
funktionalitet. Det finns några studier som gjorts tidigare för att försöka kartlägga och klargöra 
dessa avvikelser. Eloranta et. al (2013), har tagit fram och arbetat med vad de väljer att kalla 
för Scrum Anti-pattern (Härifrån kallat Anti-pattern). Det är en förklaringsmodell som tagits 
fram genom en empirisk studie där de försökt belysa vad som sker när man tar bort specifika 
komponenter ur Scrum som arbetsmetod. I undersökningen hanteras termen ’ScrumBut’ som 
är avvikelser, vilka sker vid implementationen av Scrum. Anti-patterns definieras av att det är 
en avvikelse som från början kan ses som bra och väl genomtänkt men i det långa loppet kan 
innebära något mycket negativt för metodens funktion och helhet vilket också kan göra att den 
implementerade metoden inte fungerar som tänkt från början (Eloranta et. al, 2016). Anti-
patterns har strukturerats på ett tydligt sätt av Eloranta et. al (2013) där de förutom 
problemställningen även har med en lösning för varje Anti-pattern som enligt undersökningen 
ska fungera i de flesta fall det kan uppstå. Varje Anti-pattern innehåller också en förklaring till 
konsekvenserna av det specifika Anti-pattern som beskrivs samt en kontext till varför det oftast 
uppstår (Eloranta et. al, 2013).  
 
De två bakomliggande termerna som Anti-patterns baseras på är som tidigare nämnda 
’ScrumBut’ samt ’ScrumAnd’ vilket istället syftar på när man bygger ut det redan existerande 
Scrum med andra komponenter. Enligt Krishna & Bashu (2011) så kan det vara väldigt svårt 
att skilja på när en organisation har valt att arbeta med ScrumBut eller ScrumAnd. ScrumBut 
och ScrumAnd definieras som tidigare nämnt av helt olika saker och är egentligen varandras 
motsatser, svårigheten att skilja dem åt ligger i att många av situationerna där man ska skilja 
dem åt finns det ingen klarhet i orsaken till dess uppkomst. Exempelvis kan ett företag säga att 
de arbetar med långa sprintar på två månader. Den svåra frågan är då vart denna avvikelse 
uppstår, man kan förespråka det med hjälp av ScrumBut och säga att det uppstod genom att 
man frångått Scrums grundläggande principer. Men samtidigt kan det förklaras genom att man 
använt ScrumAnd för att lägga till ytterligare funktionalitet. Krishna & Bashu (2011) har 
försökt att undersöka skillnaden och har försökt att dela på dem genom några olika kriterier. 
Enligt Krishna & Bashu (2011) bör Scrum anses vara fel att ändra eller ta bort komponenter 
från men rätt att lägga till komponenter hos. Detta öppnar för att använda sig av ScrumAnd för 
att lägga till nödvändig funktionalitet medans ScrumBut bör undvikas för att inte ändra på 
Scrums fundament.  
 
Anti-patterns som tidigare nämnt baseras på ScrumBut vilket stämmer bra in på Krishna & 
Bashu (2011) som då menade att ScrumBut kan vara sämre att använda sig utav än ScrumAnd. 
Detta leder in på att vi i vår undersökning har valt att framförallt arbeta med Anti-patterns och 
dess påverkan på VRD och deras agila pilotprojekt.  
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Den definition av Anti-pattern som 
föreliggande studie kommer att använda 
är den som presenteras i Eloranta (2013) 
som tidigare nämnts i det här avsnittet. 
Se Figur 3 för den av Eloranta (2013) 
presenterade definitionen av en Anti-
pattern. Anledningen till att använda 
just denna definition är för att den inte 
enbart visar på ett problem utan också 
försöker ge bakgrund samt en enklare 
förklaring till problemet. Eloranta 
(2016) hämtade informationen till 

’Scrum Recommen-dations’ från litteratur om Scrum, deras ’Context’ är hämtad från deras 
empiriska undersökning på ett antal företag. Något Eloranta (2016) också väljer att lyfta är det 
resultat som framkom när de gjorde en sammanställning på vilken typ av företag som närmast 
följde Scrum. Det visade sig att mindre företag oftare följer Scrum regler och 
rekommendationer mot vad mellanstora och stora företag gör. Detta förklaras närmast som 
något som uppstår då mindre företag har enklare att ta emot förändringar och inkorporera dem 
på ett bra sätt. För mellanstora och stora företag så är det svårare att göra så stora förändringar 
som det kan krävas av Scrum och därför ändrar man istället på den nya metoden och då börjar 
använda sig av Anti-patterns (Eloranta, 2016). Något som också framkom vid denna 
sammanställning var att företag med mer erfarenhet av Scrum oftare väljer att använda sig av 
Anti-patterns. Det förklaras av Eloranta (2016) som en oönskad bieffekt av att man har tagit till 
sig dessa Anti-pattern som en del av metoden vilket är fel, men kan tolkas som korrekt när man 
under längre tid arbetat in det som en del av utvecklingen av sin metod. Nedan följer en tabell 
över de Anti-pattern som kommer belysas i studien och en kort förklaring till varje. För en 
komplett beskrivning av samtliga Anti-patterns se bilaga: Anti-pattern. Bilagan är en direkt 
sammanställning utav de Anti-patterns som Eloranta (2016) identifierade och sammanställda 
enligt den mall som visades i Eloranta (2013). 	  
 
	  
	  
Namn	  på	  Anti-‐pattern	  
	  

	  
Beskrivning	  

Product	  owner	  without	  authority	   Detta Anti-pattern handlar om svårigheter 
som uppstår i rollen som produktägare när 
inte personen i rollen får tillräckligt med 
ansvar för att kunna fatta nödvändiga beslut.  

Big	  requirements	  documentation	   För mycket dokumentation, att team 
producerar stora mängder dokumentation 
som inte används och därför inte arbetar agilt 
som det är tänkt.  

Customer	  product	  owner	   När en kund ibland inte finns eller att den har 
en konstig roll inom företaget. Dvs. att 
personen inte är en utomstående kund. Utan 
en person som påverkar projektet på ett sätt 
som liknar produktägarens.  

FIGUR 3: ANTI-PATTERN (ELORANTA, 2013) 
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Long	  or	  non-‐existent	  feedback-‐loops	   Handlar om att alla mottagare ska vara 
kontinuerligt med och se produkten under 
utvecklingen samt ge feedback som kan styra 
projektet i rätt riktning så inte fel 
komponenter utvecklas. 

Unordered	  product	  backlog	   Strukturering, prioritering och bra innehåll är 
tre ledord för en bra backlog. Om inte dessa 
efterföljs så skapas en dålig backlog som kan 
leda till problem för projektet.	  

Work	  estimates	  given	  to	  teams	   Detta Anti-pattern behandlar att ett team ska 
tidsuppskatta sina egna user-stories, om inte 
detta sker så finns en risk att projektet hamnar 
snett då teamet som vet sin förmåga och 
kunskapsnivå bäst inte får vara med utan det 
finns en risk att det påverkas av yttre faktorer 
som ekonomiska aspekter etc. 

Hours	  in	  progress	  monitoring	   Här behandlar vi ett liknande scenario som 
ovan där teamet inte är med och beslutar vad 
i backlogen som ska utföras i kommande 
sprint. 

Semi-‐functional	  teams	   Det finns problem som kan uppstå med ett 
projekt om inte teamet har tillräcklig expertis 
för att utföra hela projektet. Kort sagt är 
tanken att alla utvecklare ska kunna ta alla 
delar av sprinten och arbeta på. Om detta inte 
fungerar så finns det risk att ett projekt 
stannar vid exempelvis sjukdom inom 
teamet. 

Customer	  caused	  disruption	   Kunden ska inte kommunicera direkt med 
teamet utan ska arbeta med den rätta 
strukturen som är uppsatt. Det är ett problem 
som är vanligt i mindre till mellanstora bolag 
där leden ibland är färre än i stora bolag.	  	  

Business	  as	  usual	   Viktig del för att få bra feedback är att göra 
så kallade ’Retrospective’, där alla kan se 
över hur det gått och vad man kan förbättra 
saker till framtida arbete 

Invisible	  progress	   Behandlar ämnet om att Scrum-team missar 
sina egna framsteg ifall de inte använder 
Burn-down charts korrekt. 

Varying	  sprint	  length	   Handlar om att man lägger till eller tar bort 
uppgifter under sprintens gång vilket man 
inte ska göra. 

Too	  long	  sprint	   Behandlar ämnet om att en sprint bör vara 
mellan 2–4 veckor.	  

Testing	  in	  next	  sprint	   Den här Anti-pattern behandlar ämnet om att 
testning ska ske inom varje sprint och inte 
före eller efter sprinten. 
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3.	  Företaget	  
___________________________________________________________________________ 
 

I det här avsnittet presenteras det undersökta företaget. Här beskrivs även hur deras 
organisation är uppbyggd samt bakgrund och historia. Vi har även en kort beskrivning om 

organisationsteori och plandrivna metoder för att ge bakgrund till hur företagets 
organisation ser ut. 

___________________________________________________________________________ 
 

Vattenfall startade sin verksamhet år 1909 i form av det statligt ägda ’Kungliga 
Vattenfallsstyrelsen’ (Buhr & Hansson, 2011; "Our history began over 100 years ago - 
Vattenfall", 2016). Under dess första årtionden så byggs flera av Sveriges vattenkraftverk och 
andra lösningar för elproduktion. 1992 skapades Vattenfall AB som ett fristående bolag som 
fortfarande står kvar som statligt ägt ("Our history began over 100 years ago - Vattenfall", 
2016). Vattenfalls huvudsakliga arbetsområde är elproduktion och försäljning av den i Sverige 
som huvudområde men finns även internationellt. Föreliggande studie kommer att behandla en 
del av Vattenfall som heter Vattenfall Research & Development (VRD).  
 
VRD arbetar med forskning och utveckling inom de områden där Vattenfall är verksamma. 
Arbetet struktureras utefter ett antal portfolios som är uppsatta som större områden inom vilka 
olika typer av forskning pågår. De olika portföljer som finns är följande: Heat & Biomass, 
Customer products and solutions, Hydro Power, Nuclear Power, Distribution, Wind Power 
samt Future of the energy systems ("Research and Development | R&D - Vattenfall", 2015). 
 
I föreliggande studie så har fokus varit på det pilotprojekt inom VRD som just nu undersöker 
hur en implementation av ett agilt arbetssätt skulle fungera. Detta projekt ligger inom ’Customer 
products and solutions’ vilket är en avdelning som arbetar mycket med att utveckla 
användandet av elektricitet till fordon. Exempelvis arbetar de med att utveckla laddningsstolpar 
till elbilar, men även framtidens hem inom ’Smart-Home’ där saker är uppkopplade och pratar 
med varandra för att göra vår vardag enklare ("Customer products and solutions - Vattenfall", 
2016). Föreliggande pilotprojekt valdes för att de arbetar huvudsakligen med IT-relaterade 
uppgifter för att kunna knyta ihop det med Informatik. 
 

3.1	  Plandrivna	  metoder	  
 
Alla plandrivna metoder delar samma karaktäristik med att de önskade funktionerna i 
mjukvaran behöver vara specificerade innan projektets start (Petersen & Wohlin, 2010). Det 
struktureras upp en projektplan som beskriver allt från start till slut i projektet i fråga. Det har 
påvisats att Vattenfallsmodellens största nackdel är att det är svårt att mäta kraven rätt som kan 
resulterat i att man skapat funktioner som inte behövs eller inte används (Petersen & Wohlin, 
2010). Plandrivna metoder kan se ut på olika sätt men bygger på stor planering och omfattande 
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dokumentering för att definiera slutprodukten som ska levereras tidigt (Tong, 2015). Två av de 
främsta inom plandrivna metoder är RUP och Vattenfallsmodellen.  
 

3.1.1	  Vattenfallsmodellen	  
 
Vattenfallsmodellen är en metod som myntades redan under 70-talet (Royce, 1970). Den är en 
sekventiell systemutvecklingsprocess vilket menas att metoden har ett stabilt framstegsflöde 
tills målet är uppfyllt och projektet är klart. Vattenfallsmodellen är uppbyggd kring ett antal 
faser under ett projekts tidsplan och flödar i en nedåtgående riktning som ett vattenfall fysiskt 
ser ut. Faserna påbörjas och avslutas innan man går in på nästa fas, sen levereras allt i en stor 
slutleverans (Royce, 1970). Ett exempel är att ett team först tar hand om kravhanteringen och 
när det är fullbordat så avslutas fasen och då kan nästa fas påbörjas av nästa team med till 
exempel ett team som börjar arbeta med gränssnitt. Se figur 4 för en visualisering av 
Vattenfallsmodellen där det tydligt visar hur idealflödet ser ut: 
 

 
FIGUR 4: VATTENFALLSMODELLEN (TONG, 2015) 
 
Konceptet med Vattenfallsmodellen är ett omdiskuterat ämne. En nackdel med modellen är att 
’stakeholdern’ har svårt att ge feedback då Vattenfallsmodellen är relativt icke-flexibel. Innan 
faserna börjar krävs omfattande dokumentation som omfattar hela projektet för att kunna starta 
fas ett. Vilket resulterar i eliminering av projektrisker och även underlättar tidsestimering på 
uppgifterna som ska utföras ("Waterfall vs. Agile Methodology", 2016). Om inga förändringar 
sker får man en deadline som går att hålla sig till, dock är det vanligt att när allt inte går som 
det ska uppstår problem med förändringar på grund av all dokumentation och planering i 
startskedet ("Waterfall vs. Agile Methodology", 2016). 
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3.2	  Organisation	  
 
Organiseringsbehovet för ett företag kan se olika ut beroende på dess storlek. För mindre 
företag så är det ofta flera personer som utför samma uppgifter. Detta innebär att behovet av en 
utarbetad organisatorisk struktur är minimal. Allt eftersom ett företag växer så ökar också 
behovet av en korrekt framtagen struktur som ger stöd och tydliga arbetsuppgifter till anställda 
inom företaget. En organisationsstruktur skapas för att beskriva hur ett företags hierarki är 
uppbyggd. Det påverkar hur de anställda arbetar då de får tydligare uppgifter samt ett mer 
specificerat område att arbeta inom. Beroende på ett företags förutsättningar och mål väljs den 
struktur som passar företaget bäst. Med anledning till hur det undersökta företaget i denna studie 
arbetar valdes det att beskriva hur en matrisorganisation fungerar.  
 
Matrisorganisationer började användas under 
andra världskrigets vapenproduktion för att 
det kunde enklare ge stöd till den avancerade 
process som fanns i industrin (Numerof & 
Abrams, 2002). Det som kännetecknar en 
matrisorganisation är att samma arbetstagare 
kan ha flera chefer beroende på vad personen 
arbetar med. Fördelarna med en matris-
organisation är att kommunikationen ökar inom företaget då cheferna kommunicerar enklare 
mellan olika divisioner samt att företaget får ett gemensamt mål att arbeta mot (Bruzelius & 
Skärvad, 2000). Modellen i figur 5 visar hur en klassisk matrisorganisation brukar ritas upp. 
Överst finns management som visar att styrgruppen innefattar alla delar och har det 
övergripande ansvaret. Sedan finns divisioner horisontellt samt de olika produkterna lodrätt. 
Detta visar att varje produkt kan finnas inom flera divisioner och därför även ha flera chefer 
som tidigare nämnt. Detta gör att under en produkts livstid kan den gå igenom en eller flera 
divisioner beroende på dess behov samt struktur. Det som också försöker illustreras i modellen 
är hur allting hör ihop och överlappas vilket då ska öka kommunikationen inom företaget.   
 	  

FIGUR 1: MATRISORGANISATION WIKIPEDIA, 2016) 
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3.3	  Organisationskarta	  
 
Nedan (Figur 6) så återfinns en visualisering av VRD:s organisation på en högre nivå från 
ledning ner till de olika avdelningarna. Dessa är sedan indelade efter de olika portföljerna som 
finns. Dessa är visualiserade nedan (Figur 7) i en mer klassisk matris-organisation, där 
portföljerna är överst som korsas med de olika avdelningar för utförande av projekt som finns. 
Dessa skapar då den organisationskarta som finns idag över de olika portföljerna.  
 
- En organisationskarta över Vattenfall Research & Development: 

 
  FIGUR 2: VRD ORGANISATIONSKARTA (PERSONLIG KOMMUNIKATION, J. WILDE, VRD, 2016-11-24) 
 

 
FIGUR 3: VRD MATRISORGANISATION (KÄLLA: RITAD AV EGEN FORSKARE, O. HVARFVÉN, 2016-11-26) 	  
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4.	  Metod	  	  
___________________________________________________________________________ 

  
Detta avsnitt beskriver studiens tillvägagångssätt och genomförande. Avsnittet behandlar 

vilken metod som använts, vilka för- och nackdelar denna medfört samt dess konsekvenser. 
Vidare förs en argumentation för metodvalet, vilken innehåller syftet med metoden, metodens 

inriktning och tillvägagångssätt. 
___________________________________________________________________________ 

4.1	  Bakgrund	  till	  metodval	  
 
När det kommer till metodval för vilken forskning som ska besvaras bör frågan vad det är som 
eftersöks ställas. I föreliggande studie eftersöktes hur människor upplever något och hur deras 
syn på verkligheten ser ut. Valet blev att undersöka en mindre del i en organisation och därav 
inrikta studien på ett fåtal personer. Härav togs beslutet att genomföra en kvalitativ fallstudie. 
Enligt Hedin (1996) utgår kvalitativa studier från att det inte finns en absolut och objektiv 
sanning utan att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt. Att studien baseras på ett fåtal 
personer passar bra in på valet av kvalitativ studie då det omfattar ett mindre antal personer där 
man söker efter djup i informationen snarare än en kvantitativ ytlig bredd,	  ”The less is more” 
(Hedin, 1996, s.3). Enligt Hedin (1996) används vanligtvis en induktiv forskningsprocess inom 
kvalitativa studier, vilket innebär att en teori eller modell arbetas fram utifrån det insamlade 
empiriska materialet. Föreliggande studie utgår istället från en deduktiv ansats vilket menas att 
studien utgår från den teori som har behandlats för att därefter ta reda på huruvida verkligheten 
överensstämmer med vad teorin tar upp (Bryman & Bell, 2005). Genom att ta hjälp av den här 
sortens ansats kan studien ge bidrag till redan befintlig forskning. 
 
För att få fram material har ett antal intervjuer gjorts. Intervjuer var det som passade bäst med 
anledning av att de har ett antal fördelar, till exempel att det hanterar ämnet på djupet och i 
detalj, vilket var precis vad som söktes. Det behövs inte onödigt mycket utrustning att 
genomföra en intervju och de är flexibla med anledning av att de som utför intervjun kan ändra 
i frågorna och leda intervjun under själva utförandet (Oates, 2006). Oates (2006) tar även upp 
ett antal nackdelar med intervjuer, ett exempel är att det är väldigt tidskrävande eller att det kan 
vara missledande då intervjuer behandlar vad personen säger att de gör eller tänker, istället för 
vad som faktiskt kan vara fallet. Intervjuer är därför opassande för att leta fakta inom en större 
del av en organisation eller företag då antalet intervjuer skulle bli alldeles för stort. Efter att ha 
noga utvärderat fördelar och nackdelar med intervjuer togs beslutet att det är den bäst lämpade 
metoden.  
 
Enligt Oates (2006) finns det tre former av intervjuer vilka antingen är strukturerade, semi-
strukturerade eller icke-strukturerade. Valet föll på att använda semi-strukturerade intervjuer 
vilket innebär att, precis som vid strukturerade intervjuer, ha en lista att följa med frågor rörande 
teman. Det som skiljer teknikerna åt är att det här ger mer frihet att sticka in frågor som 
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uppkommer inom de olika teman, liksom möjlighet för den intervjuade att bidra med egna 
tankar och synpunkter (Oates, 2006). En semi-strukturerad intervjuform med möjlighet att 
improvisera i fall att behovet av nyuppkomna frågeställningar skulle infinna sig. Då 
strukturerade intervjuer är färdiga manus beslutades att det inte skulle bli tillräckligt med 
empiriskt material för tolkningar. Då frihet att sticka in frågor och även ge möjlighet för den 
som blev intervjuad att ge synpunkter och ställa frågor var något som eftersöktes valdes även 
ostrukturerade intervjuer bort. Ostrukturerade intervjuer innebär att det inte förbereds en 
intervjuguide (Oates, 2006).  Intervjuerna är gjorda hos VRD. Urvalet för intervjuerna grundar 
sig i att det ska vara personer som är kunniga i ämnet som undersöks. Även att de respondenter 
som valts ska ha olika infallsvinklar på området för att få fler uppfattningar om deras arbetssätt. 
Därför intervjuas en utvecklare från Scrum-teamet, en Scrum master, en produktägare, den 
konsult som ansvarar för det här pilotprojektet samt kontorschef över de nämnda rollerna.  
 
Det är vanligt vid bokning av intervjuer att ha en mejlkorrespondens för att berätta om 
intervjuguiden samt att få ett godkännande av respondenten att medverka (Oates, 2006). Det 
skedde en mejlkorrespondens med platschef som kontrollerade med de utvalda respondenterna. 
Däremot gjordes ett aktivt val att det inte skickades någon intervjuguide till respondenterna för 
att styrka chansen om unika tankesätt och åsikter.  

4.2	  Intervjuutformning	  
 
Intervjuguidens frågor skapades som breda frågor för att få all information som kan vara av 
relevans för studien. Intervjuguiden grundas i fyra olika teman för att separera ämnena som 
berördes vilket resulterade i att respondent och intervjuare undkom förvirring angående frågor 
som liknade varandra. Det är teman med en tät koppling som berör innan och efter 
implementation av agilt arbetssätt. Del ett är ”Före agil implementering”, vilket hanterar VRD:s 
arbetssätt innan de började arbeta agilt, hur det fungerade samt vilka problem det resulterade i. 
I del två är temat ”Teoretisk implementation av agilt arbetssätt” som behandlar varför de valt 
en agil metod och vad den skulle lösa för problem som de haft tidigare. Del tre är ”Praktiskt 
implementerat agil metod”, vilken behandlar tiden implementationen av agila metoder, hur 
deras arbetsveckor såg ut samt hur de arbetade. Del fyra är ”Teoretiskt optimal lösning” som 
behandlar vad respondenten ser för drömscenario med sitt arbetssätt, hur de vill arbeta samt om 
det finns specifika metoder de vill arbeta efter. Under intervjuerna tillfördes följdfrågor samt 
improviserade frågor enligt upplägget kring semi-strukturerade intervjuer (Oates, 2006). 
Frågorna relaterade till vilken arbetsroll respondenten i fråga besatt men även frågor om 
företaget VRD.  

4.3	  Intervjuutförande	  
 
Intervjuerna planerades i god tid före själva utförandet och genom att utforma semi-
strukturerade frågor och boka upp intervjuer med de tilltänkta personerna med god marginal 
gjordes inga större ingrepp i pågående processer på VRD. Detta för att undvika stressade 
personer som klämt in en intervju mellan övriga arbetsuppgifter. Alla intervjuerna genomfördes 
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under två dagar där varje intervju inte fick ta mer än två timmar, trots att intervjuerna inte var 
planerade att ta mer än en timma i anspråk. Detta gjordes för att minska risken för onödig stress 
(Oates, 2006). 
 
Vid ankomst till VRD i Älvkarleby så utdelades besöksbrickor samt gavs tillgång till ett 
konferensrum där samtliga intervjuer skulle äga rum. Rummet bestod av ett långt bord med åtta 
sittplatser där dörren var placerad ungefär i samma höjd som mitten på långsidan av bordet. All 
utrustning vi behövde inför intervjun ordnades innan den som skulle bli intervjuad kom till 
rummet för att vara förberedda och slippa sätta igång exempelvis laptops under tiden som då 
kan bli ett störande moment. Respondenten tog plats på motsatt sida av det långa bordet mot 
den person som ledde intervjun i mitten och de andra två längre ut mot kortsidorna, en på varje 
sida om personen som utförde intervjun. En person skötte större delen av intervjun för att inte 
ge den intervjuade personen ett förvirrat och spretigt intryck med frågorna. De som inte aktivt 
deltog i frågorna sammanfattade och skrev ner anteckningar under intervjun.  
 
När respondenten kom in i rummet hälsades han eller hon välkommen på ett artigt sätt och fick 
sätta sig ned innan intervjun påbörjades. Intervjun inleddes med att fråga om det gick bra att 
intervjun blev inspelad samt hur materialet skulle hanteras efteråt. Intervjuns första fråga var 
konstruerad att respondenten enkelt kunde svara på den, detta för att respondenten skulle känna 
sig bekväm med att sitta och prata under intervjun (Oates, 2006). Intervjun fortsatta genom dess 
delar i ordning samt försökte att få med mycket information som möjligt från varje del. På grund 
av frågornas natur skiljde sig svaren relativt mycket från intervju till intervju då varje person 
har en egen syn på problem samt olika roller. Detta sågs som en styrka för att det gav en bra 
bredd på materialet. Som inspelningsenheter användas tre mobiltelefoner placerade på olika 
platser i rummet för bästa upptagningsområde, detta för att kunna fokusera på själva intervjun 
samt att enklare kunna gå igenom materialet och analysera all data efter avslutad intervju 
(Oates, 2006). 
 
Intervjun med ansvarig chef för VRD i Älvkarleby skiljde sig kraftigt mot övriga då vi även 
undersökte information kring organisation och struktur hos personen. En intervju skedde också 
via ett digitalt verktyg vid namn Polycom (Polycom, USA) som kopplade upp respondenten via 
videolänk.  Detta då respondenten var placerad i Stockholm och kunde inte närvara fysiskt i 
Älvkarleby. Tack vare de digitala verktygens kvalitet idag hade detta ingen större påverkan på 
intervjun i sig mot om personen hade varit där i rummet.  

4.4	  Tillvägagångssätt	  för	  tidigare	  forskning	  
 
För att hitta tidigare forskning om det ämne föreliggande studie tar upp användes databaserna 
AB/Inform, Scopus samt Google Scholar. Dessa tre databaser gav oss till en början bra resultat. 
Efter en tid upptäcktes att Google Scholar var enklast att använda rent användarmässigt då det 
inte krävdes några inloggningsuppgifter eller monetära medel för att få läsa artiklarna i fråga. 
Nedan ges ett exempel på hur sökningarna på Google Scholar har gått till. Exemplet presenteras 
i en tabell med olika sökningar som har gjorts i Google Scholar. 
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Tidigt i processen börjades det se över hur en agil implementation gick till och därför valdes ett 
antal sökord som hade med det att göra, exempelvis ”Agile”, ”Implementing agile” och ”Scrum 
first time”. Agil implementation valdes för att fallstudien ser över ett företags agila 
implementation och därför är det relevant att söka efter. I de fall där sökningen gav en stor 
mängd träffar valdes att förfina sökningen genom att antingen välja fler eller andra sökord 
alternativt använda snöbollsurval, vilket innebär att ett antal artiklar som berör agil 
implementation valts ut och via dessa artiklars källor ta sig vidare till nya artiklar som handlar 
om agil implementation (Bryman & Bell, 2005). Detta leder i sin tur till nya sökord och källor. 
Därefter tittade vi på hur många citeringar som gjorts på artiklarna för att avgöra relevans och 
om de skulle läsas mer ingående. Det här är på grund av att litteratur med många citeringar kan 
anses som ett mått om uppmärksamhet av andra forskare och därför påvisa mer kvalité 
(Vetenskapsrådet, 2006).	  
 
I tabellen nedan återfinns hur artiklarna om Anti-patterns i Scrum hittades och vilka sökord som 
användes för att nå dit. Detta för att återge ett exempel på hur sökningarna gick till med en så 
detaljerad bild som möjligt. Sökord visar de sökorden som användes. Avgränsning togs med 
för att pålysa särskilda kriterier, till exempel ’Fulltext’ och ’Alla ord i titeln’. Dessa används 
för att avgränsa sökningen och på ett mer effektivt sätt använda de valda sökorden.  
 
Google	  Scholar	  
	  
(Tabellens sökningar utfördes 2016-11-12.) 

Sökord Avgränsning Träffar 
Agile	  	   Alla  ord  i  titeln   12 600 
Implementing	  agile	  development Alla  ord  i  titeln 31 
Implementing	  agile	  development Alla  ord  i  titeln,  exakt  fras 4 

Scrum	  Anti-‐Pattern	   Relaterade  artiklar     101 

Scrum	  Anti-‐Pattern	   Exakt  fras   2 

 

4.5	  Validitet	  &	  Reliabilitet	  	  
 
Det är viktigt att minimera uppkomsten av problem redan inledningsvis för att få en korrekt 
validitet. Därför utfördes intervjuerna med respondenter som är kunniga i sina ämnen och är 
relevanta för studien. Det här för att säkerställa att resultatet är trovärdigt och korrekt. All 
information i föreliggande studie är från förstahandskällor vilket ökar trovärdigheten då 
källorna personligen har varit med om implementationen av agilt arbetssätt. Respondenterna är 
handplockade då	  de	  besitter mest kompetens inom studiens intresseområde. Utöver intervjuerna 
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är sekundärkällorna noggrant utvalda efter graden relevans till agila implementationer för att 
nå en så korrekt litteraturstudie som möjligt, det här hanteras mer i studiens källkritik i 6.2. 

4.6	  Etik	  
 
Intervjuerna föregicks av mejlkorrespondens för att få företagets tillåtelse att intervjua 
personalen och de berörda personernas personliga godkännande. Gruppen med intervjuare 
infann sig alltid 10–15 minuter före utsatt tid för att förhindra onödiga stressituationer. Medan 
klädseln hölls diskret. Vilket var ett medvetet val för att inte påverka respondenten negativt på 
något vis. Etiken i intervjuerna är grundade i att den som intervjuar alltid är öppen och 
respektfull mot respondenten (Oates, 2006), att det berättas om studien samt vad intervjun 
kommer resultera i (Hedin, 1996). Som ett exempel inleddes intervjuerna med frågan: Är det 
okej att spela in samtalet? Därefter förklarades intervjuns innehåll i stora drag med vilka teman 
som ska behandlas. Respondenterna blev också lovade att vid ett senare tillfälle få ta del av det 
som framkommit, att få se deras del av insatsen. 
 
Rent etiskt handlar den här studien om företagsinformation. Vilket i många fall kan vara en 
känslig fråga. I det här fallet så har företaget inte bett om att hemlighålla något empiriskt 
material då det endast handlar om deras implementering av Scrum och därför är inte 
respondenterna anonyma. Alla efternamn har däremot tagits bort på alla respondenter i 
transkriberingarna med hänsyn till respondenterna (Hedin, 1996).  

4.7	  Analysmetod	  
 
Efter två dagar av intervjuer och tre dagar av transkribering var det empiriska materialet 
färdigställt. Texten transkriberades och sammanställdes i en sammanfattning. Den data som 
eftersöktes är den data som anses relevant rörande Anti-patterns. Den data som anses vara 
relevant innebär således det som behandlar Scrums metodik och VRD:s organisation samt hur 
de arbetar. Det här för att kunna applicera detta på området Anti-patterns. Fokus ligger på 
relevant data för att inte riskera att glida bort från studiens ursprungliga spår då intervjuerna 
också innehåller data som inte anses vara av vikt för användning inom det valda området som 
behandlas. Sammanfattningarna av materialet tillsammans med litteraturstudien som 
genomfördes resulterade i analyskapitlet. Där undersöktes redan framtagna Anti-patterns (Se 
bilaga: Anti-patterns) för att kunna jämföra dem med studiens transkriberingar. Det som 
eftersöktes är om VRD har likadana oregelbundenheter som Anti-patterns beskriver. Analysen 
utförs genom att bedöma varje mening i det empiriska materialet och söka efter avvikelser. 
Sedan dras slutsatser som bekräftar eller motsäger Anti-patterns närvaro.  

 	  

FIGUR 8: EN FÄRDIG ANTI-PATTERN (ELORANTA, 2013)  
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5.	  Analys	  &	  Resultat	  	  
___________________________________________________________________________ 

  
I detta stycke förs en reflektion utifrån studiens resultat. Här tolkas empirin och tänkbara 

förklaringar till undersökningens utfall. Analysen presenteras i Anti-pattern och därefter en 
sammanfattning av resultatet. 

___________________________________________________________________  
 
Analysen kommer presenteras genom att varje Anti-pattern som Eloranta (2016) identifierade 
fördelas till varsitt stycke med rubrik som speglar det namn som Eloranta (2016) angav och en 
kort beskrivning av det för stycket utsedda Anti-patternet. I varje stycke kommer vi sedan att 
genom vårt empiriska material undersöka ifall det finns underlag att säga att VRD har använt 
sig av ett Anti-pattern eller ej. Detta summeras senare i delen ’Resultat’ där vi försöker ta fram 
om det fanns några samband kring de olika Anti-patterns som användes. Detta främst för att ha 
en tydlig indelning av de olika Anti-patterns som Eloranta et. al, (2016) identifierat men även 
skapa en trevlig och tydlig uppställning av undersökningen. 
 
Product	  Owner	  without	  Authority	  	  

___________________________________________________________________________ 
 
“A product owner is responsible for managing the product backlog and deciding which item 

maximize the value of the product” – Eloranta (2016, s.200) 
___________________________________________________________________________ 
 
En viktig del för en produktägare är att kunna ha kontroll över de krav som finns och vad som 
ska komma att göras, genom att en produktägare har för många chefer så blir det snabbt rörigt 
och ostrukturerat samt att produktägaren har svårt att utföra sin roll. En produktägare som inte 
förstår sin roll kan också vara en källa till att projektet inte drivs på ett önskvärt sett.  
 
På VRD finns det tydliga tecken på att det kan finnas problem som rör detta Anti-pattern, 
produktägaren är en roll som verkar ha hamnat lite utanför då det inte finns en tydlig plats för 
rollen i den organisation som Vattenfall tidigare har haft. Anders sa följande om ämnet: 
 
”En väldigt stor del av vår tid går ju åt att planera projekten åt produktägaren. Vi planerar 
vår egen verksamhet. Det är ju så vi har jobbat förr, då har ju produktägaren eller 
portföljägaren gett mig då som projektledare att du ska ta fram det här och sen gör jag hela 
processen där som jag tar fram men ska man jobba Scrum då ska ju det vara färdigt i teamet. 
Då kommer produktägaren och ”va ska jag jobba?” -  Anders, Utvecklare 
 
Detta tyder ju på att det finns just problemet med en dåligt implementerad roll. VRD har tidigare 
arbetat och gör det fortfarande till stor del med en matrisorganisation. Detta gör att det alltid 
kommer finnas många chefer för varje produktägare. Angående att den gamla strukturen är 
något som påverkar den nya agila metoden är något som Anders var inne på också:  
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”Förut har det ju varit hela processen och det... där borta… sen ska produktägaren jobba fram 
user stories och dom bitarna men dom har inte lärt sig det fullt ut heller.” – Anders, Utvecklare 
 
Detta visar mer och mer på en fragmenterad roll som mest verkar finnas med för att den ska 
göra det enligt Scrum. Detta gör ju att verksamheten har tagit till sig detta Anti-pattern på grund 
av deras organisatoriska struktur. En annan sak som också visar på en dåligt implementerad roll 
är att Elin pratade om hur mycket en produktägare har fokuserat på sin roll:  
 
”Vi har 3 stycken som jobbar 33% som produktägare, då får ju inte dom 100% fokus för att 
lära sig en ny roll heller. Så dom lär ju sig att vara produktägare lite vid sidan av” – Elin, 
Scrum master 
 
Detta leder ju till ett dåligt fokus på rollen och att det med största sannolikhet har varit svårt att 
kunna utföra sitt arbete korrekt. Utan fokus på sin roll så kommer det bli fragmenterat och 
problem. Speciellt om det som med Vattenfall inte har blivit en korrekt implementation av 
rollen. 

 
Big	  Requirements	  Documentation 
___________________________________________________________________________ 

 
“The Product Backlog contains all potential items that are going to be implemented and this 
list is ordered by value, risk, or dependencies, for instance. Items might be described as user 
stories or use cases that are more easily understood as items that produce end-user value on 

their own right.” – Eloranta (2016, s.200) 
___________________________________________________________________________ 
 
Den här Anti-pattern behandlar ämnet om för mycket dokumentation. Att dokumentation 
produceras framför att arbeta med sina Sprintar. Tidigare har VRD arbetat enligt 
vattenfallsmodellen där dokumentation är en stor del och Anti-patternet skulle ha använts. Nu 
under agila pilotprojektet har de försökt att ändra punkter som denna. Tyvärr har vi inte funnit 
någon data som direkt tar upp den här delen, dock pratar Monica om att hon vill gå tillbaka till 
en modell som mer ser ut som den gamla:  
 
”Det bara är så och då får man ju se till istället att där ju inte vi varit än då men att man 
kanske ska ha folk som går in och ut ur teamen, att man ska vara tydligare att ”nu är inne i 
en designfas, nu är vi inne i en testfas, nu är vi inne i en utvecklingsfas” och då ska man veta 
vem som ska in och ut.” – Monica, Produktägare 
 
Detta tyder lite på att det kanske inte finns en riktig nöjdhet hos Monica när det kommer till 
agila arbetssättet. Det hon mest troligt syftar på är dock en modell/metod som ligger i 
gränslandet mellan agilt och plandrivet som exempelvis RUP snarare än en helt agil metod som 
Scrum. Det kanske också är något som lättare skulle kunna anpassas till VRD övriga 
organisatoriska struktur.  
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Customer	  Product	  Owner	  

___________________________________________________________________________ 
 

”The Product Owner role is necessary to ensure that the product produces value to the 
customer” – Eloranta (2016, s.200) 

___________________________________________________________________________ 
 
Den här Anti-pattern behandlar ämnet produktägare, att det kan ske att en kundrepresentant 
beter sig som en Produktägare. Ett problem som finns i VRD:s struktur är att det i många fall 
inte finns någon direkt kund att arbeta mot. Mycket av Vattenfalls projekt kommer från deras 
portföljchefer som tar fram vad som anses vara viktigt att utföra just nu. Sedan hanteras detta 
genom leden ner till teamen som tar fram exakt vad som behöver göras och utför det. Liknande 
vad som skedde ovan i avsnittet om ”Product Owner Without Authority” så kommer många av 
problemen med rollen som produktägare att det inte finns någon tydlig plats för den. I det här 
avsnittet så handlar det mer om att man genom att sakna en reell kund i organisationen vilket 
leder till ett svårare arbete för produktägaren. Jonas pratar lite kring problemet och nämner 
följande:  
 
”Ja, vem är det som är kunden i vår organisation? Det har varit ett bekymmer” – Jonas, 
Ansvarig chef 
 
Liknande så är Elin inne på samma spår när hon säger:  
 
”Kund saknas ibland” – Elin, Scrum master 
 
Dessa citat visar båda på att det tydligt saknas en kund som produktägaren kan arbeta mot. 
Framförallt som Jonas är inne på så nämner han också att det är ett problem. Problemet syns ju 
som tidigare sagt i att produktägarens roll har blivit åsidosatt, mest troligt omedvetet från 
företagets sida då de helt enkelt inte vet vad de ska göra med rollen. Ett resultat verkar hamna 
att produktägaren har haft problem att få fram uppgifter till teamet på grund av både dålig 
kompetens inom rollen samt hur styrningen ovan fungerar. Den organisatoriska strukturen är 
ett genomgående problem i implementationen då VRD inte har lyckats att byta strukturen eller 
anpassa den på ett adekvat sätt. Elin nämner problem om försenade uppgifter när hon säger 
följande:  
 
”Det tog lång tid för oss innan vi fick bra uppgifter av produktägarna som vi kunde jobba 
på.”- Elin, Scrum master 
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Long	  or	  Non-‐Existent	  Feedback	  Loops	  

___________________________________________________________________________ 
 

”Sprint review is organized at the end of a Sprint where the Product Owner and invited key 
stakeholders review the product increment and provide feedback” – Eloranta (2016, s.200) 

___________________________________________________________________________ 
 
”Long or Non-Existent Feedback Loops” behandlar ämnet om involverade 'stakeholders’ eller 
mottagare. Att mottagare till projektet ska ge feedback på projektet under utvecklingstiden för 
att undvika skapande av till exempel fel sorts funktioner. Sker inte feedback från mottagare 
under utvecklingens gång kan det resultera i att mottagare först ger feedback när denne fått 
projektet levererat och klart vilket inte är att arbeta agilt utan det är att arbeta plandrivet. Här 
nedan beskriver Monica deras process när de införde demonstrationer, retrospektiv som det 
heter i Scrum, av sitt arbete för produktägare, portföljchefer och andra: 
 
”Första gångerna vi gjorde demon så gjorde vi det bara för oss själva, då tränade vi liksom. 
Sen efter sommaren här så tänkte vi ’hmm vi kanske borde bjuda in någon och visa vad vi har 
gjort’, det finns ju… eller ja vi har ju arbetat produktägare men liksom det finns ju andra 
portföljchefer och annat som kanske vill veta vad vi hållit på med” – Monica, Produktägare 
 
Här är ju Monica inne på ett spår om att det finns en tanke att arbeta med demos i deras 
Retrospective. Det finns ju absolut ett värde i att via upp sina resultat för portföljchefer och 
liknande så fler än innersta teamet har vetskap om hur utvecklingen har gått framåt. Elin är 
också inne på samma spår med att det arbetas med demos med sina Retrospective:  
 
”Sen har vi en demonstration efter 2 veckor och sen kör vi en retrospektiv” – Elin, Scrum 
master 
 
Anders ställer sig positiv till hur anpassningen till agila metoder gått där han också nämner att 
demos utförs:  
 
”Sen själva agila det lär man sig rätt fort, man har sina möten på mornarna, demos, 
sprintplanering och det har funkat rätt så bra” – Anders, Utvecklare 
 
Monica tar upp att hon finner det värdefullt med demos och vad det ger för effekter:  

”… att man levererar ofta och lite får ju folk att förstå vad som händer och man kan 
engagera sig lite grann jämfört mot om vi skulle sitta och jobba då ett halvår och ”popp! Där 
kom det nåt” och man får ”aha nej det där vill vi inte ha” – Monica, Produktägare 

Om man ser till hur teamet har svarat så känns det som att demos är en genomgående positiv 
del och något det anses finnas värde i. Som Monica säger är det smidigt att folk kan se 
utvecklingen i kortare intervaller och inte bara en gång per halvår eller mer. Det är därför som 
man använder sig av demos. Här är det väldigt tydligt att VRD inte har använt sig av detta Anti-
pattern utan det uppskattas mycket i teamet.  
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Unordered	  Product	  Backlog	  

___________________________________________________________________________ 
 
“The Product Backlog is ordered to give precedence for high-risk or the most valuable item” 

– Eloranta (2016, s.200) 
___________________________________________________________________________ 
 
Den här Anti-pattern behandlar ostrukturerad Product backlog, även att teamet väljer sina egna 
uppgifter. För att en Product backlog ska bli effektiv och vara till hjälp för det agila teamet så 
behöver den vara strukturerad, prioriterad och innehålla bra uppgifter för teamet att utföra. 
Genom VRD:s företagsstruktur så skapas det naturligt svårigheter för strukturerade moment 
som en bra Product backlog. Genom att det tidigare har använts en plandriven modell där en 
projektledare har arbetar genom hela projektet finns det spillror kvar av detta även i det agila 
arbetet. Elin som är Scrum Master beskriver backlogen på ett bra sätt:  
 
”Det finns inte en hel backlog för ett projekt, utan den skrivs mer så här, i efterhand. Så det 
finns backlog för kanske 1–2 sprintar framöver” – Elin, Scrum master 
 
Här ser vi att deras backlog uppfattas som haltande då den inte utarbetas före utan utvecklas 
relativt nära inpå när sprintarna ska utföras. 1–2 sprintar före är inte på något sätt en katastrof, 
men det finns utrymme för mer och skulle inte skada för Elin som Scrum master att ha längre 
utsatt. Ett annat problem som visade sig under intervjuerna med VRD:s backlog är att Elin som 
Scrum master får gå in och hjälpa produktägarna med deras arbete kring backlogen, vilket man 
kan se i Elins intervju:   
 
”Jag håller ganska mycket kontakt med produktägarna, och hjälper dom att formulera sina 
uppgifter som ”tar mig över ån och inte bygger en bro”.” – Elin, Scrum master  
 
Problemet för Vattenfall verkar utifrån Elin vara produktägarens roll som kan uppfattas som 
dåligt identifierad och implementerad i den nya arbetsmetoden. Den utför inte till fullo sina 
uppgifter för teamets framtida arbete utan Elin får kliva in och utföra dessa också. 
 
Work	  Estimates	  Given	  to	  Teams	  

___________________________________________________________________________ 
 

” Teams should produce work estimates for themselves.” – Eloranta (2016, s.200) 
___________________________________________________________________________ 
 
”Work Estimates Given to Teams” är en Anti-pattern som tar upp att Scrum-team ska 
tidsuppskatta sina User-stories själva och de vet samt bestämmer hur lång tid uppgifter tar att 
slutföra. Det här har VRD lyckats med på det viset att de har haft sprintplaneringsmöten där 
hela teamet är samlat och uppskattar User-stories. Se nedan: 
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”Sen i sprintplaneringen är hela teamet med på tidsuppskattning och bryta ner i moment” – 
Anders, Utvecklare 
 
Det här gör att teamet vet hur mycket de ska göra men också att de inte tar med för lite eller för 
mycket arbete i deras sprintar. Här nedan visar att det är så de tänker, att göra sprinten på rätt 
sätt. 
 
”Vi ska fokusera på sprinten och vi ska inte ta in mer arbete i sprinten än vad vi tror vi klarar 
av.” – Elin, Scrum master 
 
Fortsättningsvis, de har även rätt tänk om att inte göra hela sprinten själv utan de tar in sin 
produktägare som ska prioritera och ta upp vad som är mest värdefullt att göra klart först i deras 
sprintar. 
 
”Men vi har ju en produktägare som sätter prion” – Elin, Scrum master 
 
Hours	  in	  Progress	  Monitoring	  	  

___________________________________________________________________________ 
 

”The number of items selected from the Product Backlog for a Sprint is solely up to the 
Team” – Eloranta (2016, s.201) 

___________________________________________________________________________ 
 
I den här Anti-pattern handlar det mycket om att teamet själva ska få ha en bestämmande roll i 
varje sprint där det tillsammans planerar vad som ska göras och vilken tid som finns för att 
estimera. Här har Vattenfall gjort ett bra arbete och inte använt sig av ett Anti-pattern. Som 
Anders sa i sin intervju så är hela teamet med och planerar samt bryter ner allting i moment 
som teamet sedan arbeta med:  
 
”Sen i sprintplaneringen är hela teamet med på tidsuppskattning och bryta ner i moment” – 
Anders, Utvecklare 
 
Det skapar en gemenskap och är en viktig del i Scrum. VRD har valt att inte arbeta direkt med 
timmar längre utan använder sig av mindre definierade ”Storypoints”. Vilket fyller samma 
funktion fast är något mer flexibelt för VRD:s krav. Anders berättar:  
 
“Vi har provat att utvärdera och estimera i tid och i storypoints. Storypoints har vi gjort sista, 
två sista gångerna” – Anders, Utvecklare 
 
Vad var bäst? - Intervjuare 
 
”Ja tiden är ju mer konkret, men den blir ju också väldigt uppbunden” – Anders, Utvecklare 
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Det är en funktion som enligt intervjuerna fungerar bra för VRD. Här har VRD i allra högsta 
grad valt att inte ta till sig ett Anti-pattern utan istället följer rekommendationerna på ett bra sätt 
för att få ett bra arbetssätt.  
 
Semi-‐Functional	  Teams	  

___________________________________________________________________________ 
 

”Teams should be cross-functional, providing all the necessary skills to carry out the full 
realization of shippable products” – Eloranta (2016, s.201) 

___________________________________________________________________________ 
 
I den här Anti-pattern handlar det om att utvecklingsteamet bara producerar särskilda delar av 
produkten på grund av att de inte har tillräckligt med expertis. Något som är viktigt inom Scrum 
är att hela teamet ska kunna arbeta på alla delarna så att det blir ett komplett projekt. Detta är 
något som genom VRD:s kompentens är mycket svårt att genomföra. Dels arbetar Vattenfall 
med den tidigare nämnda matrisorganisationen, det medför vissa komplikationer på ett sånt här 
krav inom en metod. Dels så skapas en naturlig fragmentering som är svår att lösa med alla de 
specialkompetenser som förekommer inom företaget. Monica var inne på det här problemet i 
sin intervju:  
 
Och därför kan man inte riktigt… det här med fragmentering… och det här uppstår ju ändå 
om du inte har ett homogent team så… ja du kan ju inte säga ”gud jag är sjuk idag nu får du 
göra det här istället…”. Då blir det liksom ”jaha? Ska jag börja använda matlab idag?”- 
Monica, Produktägare 
 
Här pratar hon lite om hur man ska kunna arbeta inom ett team som är fullt med olika 
spetskompetenser. Det gör arbetet mycket svårt och det blir fragmenterat inom gruppen. Att 
behöva som i Monicas exempel byta program och lära sig det för att utföra en frånvarande 
persons arbetsuppgifter är inte ett bra homogent team. Monica är också inne på ett problem med 
hur personerna arbetar i teamet:  
 
”Vi har ju en sån där matlab-nörd som sitter i två team och innan jag förstod att han satt i ett 
annat team också som håller på med nått sånt dära, controller för nått vindkraftverk som inte 
har nåt med oss alls att göra och då skulle dom helt plötsligt ha en sprintvecka och då blev 
det ”jaha? Jobbar du där också” och det var ju inte ett team som styrdes från R&D så då fick 
han ju bara släppa det här en hel vecka. Och det är komplext och jag tror vi aldrig kommer 
att komma riktigt ifrån det.” – Monica, Produktägare 
 
Här ser vi tydligt att Monica ser problem med hur teamen är uppbyggda och att personer 
behöver arbeta inom flera projekt och team. Detta beror mycket på att teamen består av 
spetskompetenser som det i många fall endast finns en av på VRD. Det skapar ett problem när 
man försöker implementera något som Scrum vilket bygger mycket på att man ska fokusera på 
en sak i taget.  
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Customer	  Caused	  Disruption	  

___________________________________________________________________________ 
 

”Teams should be protected against any outside disruptions” – Eloranta (2016, s.201) 
___________________________________________________________________________ 
 
I den här Anti-pattern handlar det om att kunder kommunicerar direkt med teammedlemmar 
vilket resulterar i störningsmoment. I ett renodlat IT-företag är det ofta enklare att hålla 
användandet av en sån här Anti-pattern borta än vad det är i ett fall som med VRD, i alla fall 
hos små till mellanstora bolag. Problemet för en organisation om VRD är att det finns många 
yttre påverkningar som det finns relativt lite till ingenting att göra något åt. Exempelvis arbetar 
sällan de anställda VRD inom ett projekt i taget. Detta beror inte på en ovilja att arbeta agilt, 
utan det handlar om att det finns väldigt många spetskompetenser där det endast är en anställd 
som kan en specifik sak. Monica pratar om problemet:  
 
”Fragmentering är ju ett problem, och en konsekvens av fragmentering blir också att 
personerna inte är tillgängliga när man behöver dom, vet inte vad man ska kalla det... men 
man försöker jobba med många olika saker, tex om jag skulle boka ett möte kan det 14 dagar 
innan det blir av” – Monica, Produktägare 
 
Mer säger Monica också följande som ett exempel på problemen med att personer hoppar 
mellan projekt ofta:  
 
”Vi har ju en sån där matlab-nörd som sitter i två team och innan jag förstod att han satt i ett 
annat team också som håller på med nått sånt dära, controller för nått vindkraftverk som inte 
har nåt med oss alls att göra och då skulle dom helt plötsligt ha en sprintvecka och då blev 
det ”jaha? Jobbar du där också”…” – Monica, Produktägare 
 
Här ser vi tydligt att personer sällan stannar i ett team för ett helt projekt, samt ofta verkar vara 
borta från teamet i relativt långa perioder. Detta skapar ju en oro i teamet som inte får arbeta 
framåt. Baserat på övriga Anti-patterns ser man också ett tydligt mönster att produktägar-rollen 
är den som blivit sämst integrerad i projektet. Detta gör att det saknas en viktig kugge i 
maskineriet som är Scrum. Tillsammans så gör det att teamet får otydliga direktiv från 
produktägarna samtidigt som de själva inte har total kontroll över hur varje vecka ser ut då det 
kan saknas personer eller konkreta direktiv. Därför är detta nog en Anti-pattern som VRD själva 
inte har valt att använda sig av, utan det är en kombination av faktorer som de inte kan påverka 
men även den problemfyllda produktägarrollen.  
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Business	  as	  Usual	  

___________________________________________________________________________ 
 

”After the Sprint review and prior to Sprint planning, there should be a time-boxed meeting 
where the Team reflects on the past Sprint and creates plans for improvements that will be 

introduced during the next Sprint“ – Eloranta (2016, s.201) 
___________________________________________________________________________ 
 
En bra och viktig del för att få bra feedback är att göra så kallade ’Retrospective’, där alla kan 
se över hur det gått och vad man kan förbättra saker till framtida arbete. Beroende på hur långa 
sprintar företaget har så kan behovet av Retrospective efter varje sprint vara mer eller mindre 
nödvändigt. Det viktigaste är att det förekommer med jämna mellanrum. Monica pratade en del 
om Retrospective i sin intervju:  
 
”… det som är bökigt att göra är ju dom hära Retrospective… att på ett bra sätt få teamet att 
lämna feedback, speciellt om vi inte alla gånger är fysiskt närvarande, det är lätt om vi är i 
samma rum, då skrev man upp och sorterade ihop, och liksom ”nästa sprint ska vi fokusera 
på att förbättra det här då”... ” – Monica, Produktägare 
 
Här ser vi tydligt att teamet har svårigheter med att utföra sina Retrospective. Det kan ju bero 
på att de inte inser värdet i dessa möten eller att det inte får plats i den nuvarande strukturen. 
Men om man insett värdet av dessa bör det gå att få in i planeringen utan problem. Elin däremot 
är dock inne på att dom använder sig av regelbundna Retrospective: 
 
”Sen har vi en demonstration efter 2 veckor och sen kör vi en retrospektiv.” – Elin, Scrum 
master 
 
Det ger en intressant klyfta mellan utvecklare och produktägare då utvecklarna anser sig köra 
Retrospective och produktägarna pratar mycket om svårigheterna med det. Självklart finns 
möjligheten att Elin lämnar ute sina upplevda svårigheter eller att hon inte uppfattar problemen. 
Det blir därför utan mer information på det specifika området svårare att dra en slutsats av 
resultatet. Men det verkar helt klart finnas problem på ett eller annat sätt.  
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Invisible	  Progress	  

___________________________________________________________________________ 
 

“The progress of the work should be made visible with burn-down charts”– Eloranta (2016, 
s.201) 

___________________________________________________________________________ 
 
Anti-pattern ”Invisible Progress” behandlar ämnet om att Scrum-teamet missar sina egna 
framsteg ifall de inte använder Burn-down charts korrekt. Företag har försökt lösa de problem 
som uppstår genom att product managern skapar burn-down charts för sig själv eller att det inte 
finns något alls som visar de framsteg man har gjort. Konsekvenserna av det kan bli att teamet 
inte ser vad de har åstadkommit och att man inte tänker att det är viktigt att slutföra alla delar 
inom sprinten samt att man kan misslyckas med att leverera viktiga funktioner i programmet 
för att man underskattar vad man kan hinna att åstadkomma med tiden som finns. Det här är 
lite blandade signaler från VRD, de har valt att implementera delen med burn-down charts men 
på ett misslyckat sett. Citatet nedan av Anders bekräftar att de har tillämpat burn-down charts 
men att implementeringen inte har fungerat som det ska. 
 
“…vi tittar nog för lite på den egentligen, men att man ska kunna få burn-down charts och det 
här.” – Anders, Utvecklare 
 
VRD har haft problem med att använda sig av programvara som innehåller de nödvändiga 
verktyg för att producera burn-down charts och har därför inte haft möjlighet att se sina framsteg 
efter deras sprintar vilket Monica berättar om nedanför. 
 
”…och vi har sprungit lite vid sidan av och hankat oss fram och bytt verktyg tre gånger och 
det är lite sisådär…” – Monica, Produktägare 
 
”Man kunde ju se burn-downs och sånt också och det kunde man ju inte i Trello” – Monica, 
Produktägare 
 
Efter att ha bytt till deras nuvarande programvara Jira har de nu tillgång till burn-down charts 
efter varje sprint vilket inte har vart fallet i tidigare programvaror, till exempel Trello. De har 
alltså gått ifrån att inte kunna ta del av sina burn-down charts på grund av tekniska valet av 
”Scrumboard” men efter senaste bytet är det möjligt att se framstegen. Här nedanför berättar 
Monica att de nu ska börja arbeta mer med sina mål och framsteg och byte av programvara 
skulle kunna vara en anledning till att jobbet blir bättre utfört på grund av att de nu har tillgång 
till sin burn-down chart efter varje sprint.  
 
Men ja det du säger om mål det ska vi jobba ytterligare på tror jag, med att ”ja den här 
sprinten ska vi göra det här liksom, det här ska vi göra nu” – Monica, Produktägare 
 
Den här Anti-pattern har tidigare varit uppfylld genom att de inte kunnat använda en burn-down 
chart men har under årets gång utvecklats till att motsäga Anti-pattern ”Invisible Progress” 
genom att de har börjat arbeta med Jira och kan nu se sina framsteg via burn-down charts. 
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Varying	  Sprint	  Length	  

___________________________________________________________________________ 
 

”2-4 weeks Sprints”– Eloranta (2016, s.201) 
___________________________________________________________________________ 
 
”Varying Sprint Length” handlar om att placera nya uppgifter att göra mitt i sprintar. Att tillföra 
arbetsuppgifter under sprintens gång. När en sprint har startat ska det inte ändras i vilka 
uppgifter som ska göras. Ett problem som tidigt uppdagades hos VRD var att det inte var ett 
projekt de arbetade med åt gången. Elin är inne på det här:  
 
”Vi startade den här piloten med 3 projekt som gick in, och det är ju inte bästa starten” – 
Elin, Scrum master 
 
Även Anders är inne på samma spår:  
 
”Vi har ju liksom fyra projekt som vi kör parallellt kan man säga. Och vi som jobbar i teamet 
har varit med i dom projekten tidigare, var och en i sitt projekt” – Anders, Utvecklare  
 
Elin fortsätter och pratar om hur man ska arbeta med sprintarna, intressant är att hon nämner 
att man både ska fokusera samt inte ha för mycket vilket är helt korrekt inom Scrum:  
 
”Ja, precis. vi ska fokusera på sprinten och vi ska inte ta in mer arbete i sprinten än vad vi 
tror vi klarar av.” – Elin, Scrum master 
 
Något som också verkar vara ett problem är att projekten inte drivs av teamen utan det finns 
utomstående team som utför delar av projektet som sedan agila teamet ska ta in och utföra sina 
delar på. Anders är inne på det när han pratar om hur projekten fungerar:  
 
”Vi lever lite i ett mellanrum eftersom projektet egentligen inte är våra projekt utan det är 
projekt som löper utanför teamet och sen får vi arbetsuppgifter in i teamet ifrån projekten så 
att det är lite, ett av bekymren med att vi inte har full kontroll över projektet.” – Anders, 
Utvecklare 
 
”Två veckor kan kännas långt men det liksom två dagar av de två veckorna går åt att hantera 
demos och sprintplanering och det är alltid någon som är borta/ledig/sjuk. Det försvinner rätt 
mycket tid. Men är ju 2-3-4 dagar per man på två veckor. Det försvinner mycket tid.” – 
Anders, Utvecklare  
 
Här kan vi tydligt se att det finns många faktorer som påverkar varje sprint vilket gör att antalet 
timmar som finns till förfogande för teamet är kraftigt varierande. Trots detta finns det inga 
direkta tecken i intervjuerna på att de inte håller två veckor för varje sprint. Men det lär 
garanterat öka påfrestningarna på varje sprintplanering. Om man ska räkna antalet mantimmar 
som får plats i varje sprint får vi ett annat resultat där det blir en stor variation om en person 
lämnar teamet för en period. Alltså beror det på hur man tolkar "två veckor långa sprintar".  
 



HT-16 
Informatik C 

Örebro Universitet 
 

40 
  

Too	  Long	  Sprint	  

___________________________________________________________________________ 
 

”2-4 weeks Sprints”– Eloranta (2016, s.201) 
___________________________________________________________________________ 
 
Den här Anti-pattern, till skillnad från den ovan, behandlar ämnet om att sprintar bör vara 2–4 
veckor och inte längre. VRD visar tydligt att de inte lider av dåliga sprintlängder då ett flertal 
av respondenterna berättar att de har två veckors sprintar och håller sig till det, som här nedan: 
 
”Vi har två veckors sprintar.” – Monica, Produktägare 
 
”Vi kör två veckors sprintar” – Anders, Utvecklare 
 
“Dom är suveräna på att sprinta runt dom där proverna i sina 2 veckors sprinter” – 
Margareta, Konsult 
 
Ovan visar att sprintarna har ett intervall på två veckor. Det är i enlighet med vad Anti-pattern 
för ”Too Long Sprints” är definierad som. Här nedan visar även att de förstår vad de ska göra 
med sprinten och att det fungerar i den mening att om de gör på det sättet de säger att de gör då 
kommer sprinten fungera: 
 
”Vi ska fokusera på sprinten och vi ska inte ta in mer arbete i sprinten än vad vi tror vi klarar 
av.” – Elin, Scrum master 
 
Ovan visar tydligt att deras sprintar fungerar och håller sig till två veckor. Därför har de lyckats 
att undvika den här Anti-pattern. Här nedan visar det en oklarhet angående två veckors sprintar 
men när hänsyn till kontexten tas, går det här igenom och enligt forskarnas tolkning visar att 
hon menar två veckors sprintar och att det inte vart något annat ”innan”. 
 
“Ja, jag är Scrum Master för ett team, så nu kör vi ju 2 veckors sprintar” – Elin, Scrum 
master 
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Testing	  in	  Next	  Sprint	  

___________________________________________________________________________ 
 

”All testing of software is done within the Sprint that creates the software, to enable the 
shipping of a working product increment”– Eloranta (2016, s.201) 

___________________________________________________________________________ 
 

I den här Anti-pattern, ’Testing in Next Sprint’, behandlar det testning av utvecklingen. 
Testning bör ske i varje sprint och inte att sprinten levereras och därefter testas det som 
utvecklats, då blir det ett plandrivet tänk över testningen. I den här Anti-pattern har vi inget 
empiriskt material som kan tolkas eller kopplas angående ’Testing in Next Sprint’. Det här på 
grund av att vi inte har tagit upp frågor om testning i våra intervjuer. Därför måste den tyvärr 
bestå olöst. 

	  Resultat	  

_______________________________________________________________________ 
 

Nedan presenterar vi en kortare sammanställning av resultatet från analysen ovan. 
___________________________________________________________________________ 
 

Resultatet som har framkommit genom analysen visar att VRD i många fall har aktivt eller ej 
valt att använda sig av Anti-patterns. Det har visat sig att en del av dessa Anti-patterns används 
för att de inte har kunnat anpassa sin organisation till en korrekt implementation av Scrum. Det 
resultat vi har fått fram kommer från intervjuerna som utfördes och det visar sig att många av 
de Anti-patterns som har identifierats hos VRD också har ett samband. Den tydligaste delen av 
deras implementation som inte har fungerat är produktägaren. Det är en central roll vilket gör 
att om den inte fungerar korrekt får det ’ringar på vattnet’ genom hela arbetssättet. Problemet 
med produktägaren kommer enligt vår undersökning från att VRD har haft svårt att hitta den 
korrekta platsen för rollen i sin befintliga organisation och en eventuell brist på kunskap om 
rollen hos specifika personer eller hela företaget. En möjlighet är också att deras ’Scrum-coach’ 
inte har gett korrekt information om rollen eller har valt att lägga in rollen fel i sin coachning. 
Ett problem som också ofta kommer upp som kan påverka produktägarrollen är VRD:s gamla 
organisation som fortfarande ligger kvar och ger i vissa fall problem för den nya metoden. De 
flesta problem visar sig i styrning av projekt som idag är en blandning av det tidigare och det 
nya vilket också skapar en väldigt konstig och smal plats för produktägaren att agera inom. Det 
uppkommer också problem från organisationen när de anställda inte kan arbeta på ett projekt 
under längre tid utan slits mellan ett flertal projekt. Det ger instabila grupper där det är svårt att 
planera och utföra saker i sprintarna.  
 	  



HT-16 
Informatik C 

Örebro Universitet 
 

42 
  

5.1	  Diskussion	  	  
___________________________________________________________________________ 

 
Avsnittet är till för att reflektera över vad som tagits upp i resultat och analys i uppsatsen. 

Här kommer våra synpunkter och tankar kring de områdena i en diskussion. 
___________________________________________________________________ 
 
Genom vår undersökning av VRD pilotprojekt inför en eventuell senare storskalig 
implementation har vi undersökt många intressanta fenomen som skett i arbete med Scrum. Vi 
kommer i vår diskussion inte diskutera varje enskild Anti-pattern utan vi kommer istället 
fokusera på den hela bild som skapats av alla Anti-pattern när vi lagt ihop dem tillsammans. 
VRD:s val är i många fall inte tagna direkt av teamet utan det kommer som rekommendationer 
från en inhyrd coach som är ’expert’ på Scrum. Detta gör att VRD i vissa fall inte är tillräckligt 
pålästa inom Scrums fundamentala delar för att kunna förstå sina handlingar utan det verkar 
som att de i många fall har lyssnat för mycket på sin coach. Resultatet med att det verkar som 
att produktägaren har varit den rollen som till största delen blivit dåligt implementerad är väldigt 
intressant och det har blivit den centrala delen som gjort att implementationen haft problem. 
Produktägarens roll handlar mycket om att prioritera och besluta kring hur ett projekt ska ta sig 
framåt, när produktägarens roll inte fungerar som i VRD:s fall så påverkar det direkt alla andra 
delar. När det också saknas en så pass viktig del som kund där VRD i många fall inte har någon 
bra lösning på det så blir det ganska snabbt en svårhanterad situation. Det mesta av VRD:s 
problem bottnar i det arv som finns kvar sedan tidigare med styrning och projektstruktur och 
många aspekter av det som Turk et. al (2014) anger som viktiga komponenter i ett agilt 
arbetssätt inte har kunnat beaktats. På grund av att det är svårt att släppa det gamla så skapas 
det också svåröverkomliga barriärer när man försöker implementera något så annorlunda som 
Scrum är mot tidigare använda plandrivna metoder, vilket också är det som Eloranta et. al, 
(2016) vill undersöka med sin studie kring Anti-pattern.    
 
Något som dock är viktigt att påpeka med fallet VRD är att det inte är ett projekt som enbart 
misslyckats, utan det finns många positiva delar i resultatet. Men det är ganska stora delar som 
behöver anpassas ytterligare för att kunna bygga en mer välfungerande implementation. Att 
använda en redan existerande metod som Scrum är väldigt smidigt för organisationer som har 
en struktur som kan anpassas till den nya metoden. VRD har ett flertal delar i sin organisatoriska 
struktur som inte på ett bra sätt kan anpassas till en agil metod av dem som finns för-definierade 
idag. Den organisation som VRD har idag är inte tillräckligt flexibel på grund av det arv från 
att arbeta plandrivet med Vattenfallsmodellen som finns, därför skapas också problem vid en 
implementation av en metod som kräver stor flexibilitet, något som Maruping et. al (2009) 
beskriver som en av grundpelarna inom det agila arbetssättet. Vi har till vår undersökning även 
fått ta del av en utvärdering bland personalen som har utförts. Den visar att personalen helst vill 
arbeta med en metod som kombinerar deras tidigare arbetssätt med en helt ny agil metod som 
Scrum (Personlig kommunikation M. Granberg, VRD, 15 november 2016).  
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Ett mycket intressant inslag i vår studie är den organisationsteoretiska biten som vi medvetet 
har använt oss minimalt av. Trots valet av inriktning på uppsatsen för att behålla fokuset på 
informatik och Scrum så är det en stor faktor i implementationen. Optimalt för alla 
implementationer av arbetsmetoder som Scrum vore att få börja med ett blankt blad till 
organisation där man kan forma det precis som det behövs för att föra in metoden. Det är ju 
tyvärr något man sällan ser i företag som varit verksamma under en längre tid. Det finns 
självklart helt nystartade företag som inte behöver använda sig av några större rekonstruktioner 
av organisationen för att anpassa sig utan kan gå direkt till en agil metod. Men för alla större 
organisationer och framförallt äldre organisationer som har ett väl inarbetat arbetssätt så blir 
det ofta problem att kunna ställa om. Det är också som tidigare nämnt fallet med Vattenfall som 
inte har kunnat ställa om helt för dem agila projekten på grund av det tidigare arbetssättet med 
Vattenfallsmodellen. Detta är ju också något som Eloranta et. al, (2016) är inne på i sin 
undersökning kring vilken storlek på företag som bäst anpassar sig till Scrum.   
 
Studien har identifierat två stora problem med en implementation av Scrum. VRD:s 
organisation skapar problem för en implementation av Scrum utan modifieringar, ett problem 
med matrisorganisationen idag kan potentiellt vara portföljerna som används i organisationen 
för att dela upp arbetet. De behöver inte vara ett problem om det organiseras korrekt men det 
kräver en del jobb och att alla arbetar på samma sätt vilket alltid kräver tid och engagemang för 
att lyckas helt. Det andra stora problemet är de personer som kan vara den enda i världen som 
besitter en viss kompetens. Det skapar väldiga problem att knyta ihop ett självstyrande team 
som ska jobba i ett projekt från början till slut, något som enligt Beck et. al (2001) beskriver 
som en av de 12 principer som bör följas av ett agilt team. Många av dessa kompetenser behöver 
arbeta på flera projekt samtidigt och deras kompentens kanske bara behövs under en kort tid. 
Lösningen på dessa problem kan vara att konstruera en situationell metod för VRD som kan 
passa deras fasta krav bättre än vad en sämre implementerad version av Scrum gör. Krishna & 
Bashu (2011) pratade om hur det finns två olika variationer av förändringar inom Scrum med 
ScrumBut och ScrumAnd. Vilket betyder att om man lägger till delar till Scrum istället för att 
ta bort så kan det bli något positivt för metoden, dock bör man vara försiktig så att man inte gör 
fel och skapar problem istället för att lösa problem. 
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6.	  Slutsats	  	  
___________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt ges en kort förklaring kring hur VRD arbetar med systemutvecklingsmetoder. 
___________________________________________________________________ 

 
Syftet med den här studien var att undersöka utifrån Anti-pattern, för att se hur en agil 
implementering har gått till. Detta för att upptäcka vad som kan kopplas till vanliga fel som 
uppstår vid en ny agil implementering. För att möta syftet identifierades Anti-pattern för att 
därefter undersöka om det gick att upptäcka dessa oregelbundenheter i företagets agila 
implementation. VRD:s implementation av Scrum har som vi kan se i både analys och resultat 
varit av blandad natur där det finns både positiva delar att hämta såväl som positiva aspekter. 
Flertalet av VRD:s mindre bra delar ser enligt vår undersökning ut att härstamma från dels 
organisatoriska problem där den gamla strukturen från Vattenfallsmodellen ligger kvar 
och/eller att man har i vissa fall för lite kunskap i exakt varför rollen är utformad som den är 
och därför har tagit bort vitala delar av den. Den främsta rollen i Scrum som VRD har 
misslyckats med att implementera är enligt vår undersökning produktägarens, här saknas det 
viktiga delar för att den ska fungera optimalt. Vi har kommit fram till att det saknas utbildning 
och allmän kunskap inom rollen för att den ska kunna utföras helt korrekt. Detta gör 
tillsammans med de organisatoriska problem som också finns att det är en inklämd roll som vi 
får uppfattningen av att VRD inte riktigt förstår hela meningen med rollen och därför blir den 
kanske inte medvetet haltande, men vi ser inte att det finns någon bra lösning på hur man ska 
implementera rollen i dagsläget. För en framtida vidare implementation så bör man se över att 
genomgå mer utbildning i den valda metoden eller att man anlitar någon som konstruerar en 
metod som är anpassad för företaget.  
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6.1	  Framtida	  arbete	  
___________________________________________________________________________ 

 
Avsnittet behandlar vad uppsatsen kan resultera i för framtida värde för både företag och 

framtida forskning i ämnet. 
___________________________________________________________________ 

 
I föreliggande studie har två fortsatta vägar framkommit att gå vidare med, dels kan den 
användas för vidare forskning och agera som en del i det. Alternativt kan studien användas av 
VRD samt andra företag som rekommendation för hur man kan arbeta med liknande 
implementationer. VRD har förmodligen den största fördelen av att använda rapporten inom 
det praktiska då det är en fallstudie på deras tidigare tillvägagångssätt. Men det finns självklart 
också utrymme för andra företag att använda studien och se vilka avvikelser som bör beaktas. 
Det utrymme som finns för framtida forskning är att arbeta vidare med Anti-pattern i sig eller 
utföra fler studier för att tillsammans med föreliggande studie kunna bilda en stark bas som ger 
bra riktlinjer för företag att använda senare. Ett bra mål med senare forskning vore att försöka 
skapa en bred kunskapsbas inom ämnet Anti-pattern som kan accepteras och användas av 
företag som riktlinjer för vad man bör tänka på i sin implementation. 

6.2	  Källkritik	  
___________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt tittar vi källkritiskt på källorna i den här uppsatsen, vad som kan vara 

tvetydligt att använda och vad som var rätt val. 
___________________________________________________________________ 

 
Samtliga källor är relevanta för det som de använts för i studien. Vi har varit noga med att 
använda källor som behandlar det som är relevant för studiens innehåll. Det som anses relevant 
är studier som berör ämnet agila implementationer, fallstudier och kvalitativ grund i 
angreppssättet. Har även med försiktighet försökt hålla oss till material som är färskt och inte 
riskerar anses vara ’för gammalt’ och utdaterat. Något som länge har undersökts var relevansen 
för Anti-pattern inom ämnet. Det upptäcktes att Anti-pattern var en bra grund att stå på då det 
baseras på vedertagna begrepp som ScrumBut & ScrumAnd. Tillsammans med att Anti-pattern 
är en vidareutveckling av ScrumBut så är det en standard som förtydligar problemen. Det är 
ingen egentlig ny teori utan mer ett konstaterande att det finns och ett sätt att identifiera och 
strukturera upp information kring dem.  
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7.3	  Bilagor	  

7.3.1	  Anti-‐patterns	  
 
Här samlar vi samtliga Anti-Patterns som identifierades av Eloranta (2016) och Eloranta (2013). 
Tabellerna nedan är skapade utifrån Eloranta (2016) och vi har följt den mall som presenteras i 
Eloranta (2013) för hur en Anti-Pattern ska definieras.  
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Big requirements documentation 
Scrum Recommendation: The product backlog contains all 
potential items that are going to be implemented and this list 
is ordered by value, risk or dependencies, for instance. Items 
might be described as user stories or use cases that are more 
easily understood as items that produce end-user value on 
their own right.  
Context: Waterfallish thinking of the team, legacy company 
guidelines for requirements documentation.  
Solution: Traditional big requirements documentation is 
produced prior to the development Sprints.  
Consequences: Requirements of the system as a whole are not 
well understood by the team, as they are hard to find from a 
big document. Requirements are not ordered by the value or 
other criteria.; therefore it is hard for the team to know which 
requirements are more business critical and which not. Thus, 
it is harder to decide which items should be implemented next. 
All requirements are gathered up-front and the work might get 
wasted as the requirements change before the features get 
implemented.  
Exceptions: In safety-critical systems, various regulations 
enforce the existance of large  
Company recommendations: Do not use an issue tracking 
system or project management systems as they tend to force a 
certain development the process. Use backlog grooming 
meetings every other week where the Product Owner with help 
from the Team creates user stories for the next Sprint but not 
for other future Sprints. Being agile does not mean completely 
giving up specifications, but large upfront documents cause 
alotof work, which does not always produce value to the 
customer.   

Customer Product Owner 	 
Scrum recommendation: The Product Owner role is necessary 
to ensure that the product produces value to the customer. 	 
Context: Insufficient understanding of the role of a Product 
Owner, lack of persons suitable for that role, the customer does 
not trust the Team. 	 
Solution: A customer representative acting as a Product 
Owner. 	 
Consequences: The customer might be too busy to prepare 
enabling Product Backlog Items for the Team. Thus, 
requirements might not be clear for the Team. Organizational 
barrier(s) can make the communication even harder and thus 
make the situation even worse. Using Customer Product Owner 
easily leads to Customer caused disruption anti-pattern. 
Customer Product Owner often tries to dictate how the Team 
should implement a feature and in this way disrupt the Teams 
work. Customer Product Owner might try to add new items to the 
Sprint during the Sprint resulting in lesser commitment from the 
Team. In addition, when using this anti-pattern customer is 
optimizing the return on investment for the development company 
and this might be a suboptimal situation. 	 
Exceptions: If a suitable person to represent the customer is not 
available, a Product Owner surrogate could be used 
temporarily. 	 
Company recommendations: Try to sell the idea of having a 
Product Owner from your company to the customer. 
Alternatively, try creating a Product Owner team where the 
customer’s Product Owner is a member.  
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Testing in next Sprint 	 
Scrum recommendation: All testing of software is done within 
the Sprint that creates the software, to enable the shipping of a 
working product increment. 	 
Context: Waterfallish thinking of the Team, a separate testing 
team, lack of testing automation, Varying Sprint length anti-
pattern, Too long Sprint anti-pattern. 	 
Solution: Testing is done in the next Sprint following a 
development Sprint. 	 
Consequences: When testing takes place in the next Sprint, new 
code may be written on top of non-tested code. In addition, the 
product is not always in a “potentially shippable” state as it is 
still non-tested. As test results come in later, bugs need to be 
fixed long after the code is written. A bug might be found after 
several weeks after the feature was implemented. This leads to a 
situation where it might require some time from a developer to 
recall how the feature was implemented. This increases 
cognitive load of developers. Furthermore, hand-offs to testers 
and back to developers causes wait states where no value is 
added to the story. Hand-offs also potentially causes disruptions 
and additional communication is required to explain the defect 
to developer. 	 
Exceptions: In an embedded system, it may be necessary to test 
the code together with real hardware, which might be available 
only at a later stage of the development.  
Company recommendations: If the Team is still working in this 
kind of waterfall mode, freeze the code a couple of days before 
end of the Sprint and focus the last days only on testing. Find 
out how much time is required for the testing. However, work 
towards a mode where the stories are tested before they are 
considered done.  

Too long Sprint 	 
Scrum recommendation: 2-4 weeks Sprints. 	 
Context: Early experimenting with Scrum, waterfall legacy of 
long production cycles, customers unwilling to participate in 
short intervals.  
Solution: Using 4 weeks or even longer Sprints.  
Consequences: In spite of longer working time for Sprints, the 
planned tasks tend to be unfinished at the end of a Sprint, 
possibly because the first weeks are not used efficiently enough 
and too large tasks are allocated to the Sprints. Too long sprints 
may prevent the customer from getting a required feature in time 
as priorities might change rapidly. Something more valuable 
can come up during the Sprint and this may lead to Customer 
Caused Disruption. As Sprints are long, more disruptions might 
occur and predictability is not so good anymore.  
Exceptions: If the development must be synchronized with 
external work that has slower pace (e.g. hardware 
development), longer Sprints may be justified. Still, by-the-book 
Scrum could be applied internally by the development Team. 	 
Company recommendations: Experiment with different Sprint 
lengths to find out which is a suitable Sprint length in the 
project. Start with a longer Sprint, e.g. four weeks and use that 
for a couple of months. Then try a shorter Sprint length. If the 
new length feels too short, go back to a bit longer Sprint length. 
One could try as short as 1.5 weeks length although that might 
cause too much overhead in the form of Sprint reviews and 
Sprint planning.  
 

Varying Sprint length 	 
Scrum recommendation: 2-4 weeks Sprints. 	 
Context: Lack of discipline, Customer caused disruption anti-
pattern, Customer Product Owner anti-pattern. 	 
Solution: New items are introduced to a Sprint in the middle 
of the Sprint. The Sprint does not end on a predefined date, 
but is extended so that all work can be finished.  
Consequences: As there is no time boxing, visibility of the 
made progress gets blurrier and the possible problems in the 
development do not surface. No commitment to sprint goals 
from the Team as a Sprint just might be extended if it seems 
that goals will not be met. In addition, there is no exact 
shipping date for the product increment. This may lead to 
situation where ready features are laying in the version 
control system unused for prolonged periods. Moreover, the 
customer does not know when she will get the promised 
features. Sprint planning and Sprint review schedules need to 
be agreed separately causing wasted extra work. 	 
Exceptions: 	 
Company recommendations: Experiment with different 
Sprint lengths to find out which is a suitable Sprint length in 
the project. Stick to the length that is agreed between different 
parties.  
 

Invisible progress 	 
Scrum recommendation: The progress of the work should be 
made visible with burn-down charts. 	 
Context: Hierarchical working practices of the company, 
unsuitably distributed Team. 	 
Solution: A product manager produces burn-down chart for 
herself, or no visual representation of the progress is 
produced. 	 
Consequences: Invisible progress results in lacking progress 
awareness of the Team. The Team might think that it is not 
important to get all user stories finished within a Sprint. Risk 
of failing to deliver all features in a Sprint as the Team 
cannot estimate how much work they can take into the Sprint 
as they don’t know their velocity. If it is not visible how the 
Team progresses, stakeholders cannot see what is happening 
and may not be aware of the problems the Team is having. 
The Scrum Master’s work becomes harder as she cannot see 
if some user story is causing extra trouble for the Team. 	 
Exceptions: Very small projects where people know each 
other, share a room, and can discuss the progress. 	 
Company recommendations: Visualize the workflow in a 
suitable way. Have a burndown-chart on the wall or in the 
project management tool that the Teams are using. Use 
Information Radiator to make the progress visible.  
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Product Owner without authority 	 
Scrum recommendation: The Product Owner is responsible 
for managing the Product Backlog and deciding which items 
maximize the value of the product. 	 
Context: Insufficient understanding of the role of a Product 
Owner, suitable persons are not motivated to use Scrum, 
general lack of interest towards the Product Owner role, large 
organizations where responsibility over products and 
development may be fragmented. 	 
Solution: A development team member is promoted as the 
Product Owner since product managers are not interested in 
using Scrum. 	 
Consequences: The Product Owner does not have the 
authority to decide on which items are implemented and which 
are discarded. The Product Owner cannot really make 
decisions concerning the product, and thus prioritization loses 
its meaning – in the end, everything must be implemented. 
There might be other managers above the Product Owner to 
make decisions concerning the product. The Product Owner is 
not necessarily in direct contact with the customer, and 
therefore the Product Owner does not know which features 
have value to the customer. 	 
Exceptions: If a Product Owner with authority is not 
temporarily available, a surrogate Product Owner could be 
used for a couple of Sprints. 	 
Company recommendations: Company adoption of Scrum is 
still incomplete as management does not see the value in 
Scrum. Try to arrange training for managers and demonstrate 
the benefits that would be gained from having a proper 
Product Owner.  
 

Long or non-existent feedback loops 	 
Scrum recommendation: Sprint review is organized at the 
end of a Sprint where the Product Owner and invited key 
stakeholders (e.g. customer) review the product increment 
and provide feedback. 	 
Context: Product Owner without authority anti-pattern, no 
direct contact with the customer. Customer is not interested in 
the project, just wants to see the end result.  
Solution: No feedback on the made process is provided for 
the development Team at the end of a Sprint. The Team does 
not know if they are building the right product or not. 
Consequences: Changes to the product at a late stage of 
development are likely to take place as feedback is only 
received when the customer starts to use the product. This 
anti-pattern potentially may cause a lot of rework as 
misunderstandings take place. The Team might start to make 
decisions on what to implement as they are not getting 
feedback or their questions answered. Using this anti-pattern 
may also result in building wrong features which don’t have 
value to the customer. 	 
Exceptions: If the Product Owner is solely responsible for the 
product, she can provide feedback for the Team. Otherwise 
other stakeholders should be involved in every Sprint review. 	 
Company recommendations: Introduce Scrum and agile 
development gently to the customer. Often after the customer 
gets a hang of the continuous delivery and incremental 
development, they usually will like it and even insist that it is 
used in the future projects, too.  
 

Unordered Product Backlog 	 
Scrum recommendation: The Product Backlog is ordered to 
give precedence for high-risk or the most valuable items. 	 
Context: Product Owner without authority anti-pattern, 
Customer Product Owner anti-pattern, Long or non-existent 
feedback loops anti-pattern, insufficient competence of the 
Product Owner. 	 
Solution: The Product Backlog is not ordered, but Teams 
select items based on their own judgment. 	 
Consequences: As Product Backlog is unordered, the Team 
might be lacking vision of the risky or valuable elements of the 
product. As a result the Team might be building wrong 
features which do not have value to the customer or are just 
rarely used. Only features which are fun to implement get 
implemented as the Team starts to pick whatever they like from 
the backlog. Features which are hard to implement or test are 
left to the backlog and implemented last. This increases the 
risk of problems arising in the late stages of development. 	 
Exceptions: Projects where the requirements are fixed and 
given up-front by the customer, and these requirements are not 
going to change. Some initiatives by governments and military 
might have such requirements. 	 
Company recommendations: Organize Product Backlog 
grooming meetings every other week where the top of the 
Product Backlog is ordered according to the value of items 
and taking care of the dependencies between work items.  
 

Work estimates given to teams 	 
Scrum recommendation: Teams should produce work 
estimates for themselves. 	 
Context: Hierarchical working practices of the company. 
Need to know an estimate in advance on how much the 
product will cost. 	 
Solution: A product manager or the Product Owner produces 
work estimates. 	 
Consequences: The anti-pattern results in Teams that lack 
commitment: if there is slack time in Sprint, Teams do not pull 
features from the Product Backlog into the Sprint. On the 
other hand, given unrealistic Sprint goals may demotivate the 
Team and result in poor performance. Wrong estimates: the 
Team is better in estimating the effort than a single person 
who is not going to implement the task. Wrong estimates may 
lead to too optimistic or too pessimistic schedules. 	 
Exceptions:  
Company recommendations: Try out planning poker. In the 
beginning, it might feel uncomfortable but just keep going and 
it will start to make more sense. After a while, you can ask the 
Team to do the estimates even without poker.  
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Hours in progress monitoring 	 
Scrum recommendation: The number of items selected from 
the Product Backlog for a Sprint is solely up to the Team. In 
earlier Scrum descriptions it was advised to use story points 
for estimating how many user stories can be taken into a 
Sprint. 	 
Context: Hierarchical organization where managers need to 
report how much work in hours is still left. Hours are used to 
calculate the price of the project and/or feature and estimates 
are used to find out the estimated price of a feature. 	 
Solution: All user stories are estimated using hours. 	 
Consequences: As a consequence of using hours in progress 
monitoring, estimates can become inaccurate and they are 
often exceeded. A lot of time is wasted estimating how much 
time is required for the stories and even then the estimate is 
often inaccurate. User stories that require studying how to 
implement something are hard to estimate.  
Exceptions: 	 
Company recommendations: Use story points to estimate 
stories. In this way, the estimates are based on relative sizing. 
In the first Sprint guess how many points you can deliver and 
after that use velocity to estimate how much can be done 
within a Sprint. Story points make sure that nobody expects a 
certain feature on a certain date.  
 

Semi-functional Teams 	 
Scrum recommendation: Teams should be cross-functional, 
providing all the necessary skills to carry out the full 
realization of shippable products. 	 
Context: Testing in next Sprint anti-pattern, lacking expertise 
in the company staff, division to different Teams according to 
the expertise. 	 
Solution: The Team produces only certain aspects of the 
shippable product. 	 
Consequences: The anti-pattern results in divided 
responsibility of producing a shippable product and less 
committed Team. Often, this also leads to staged development 
where the feature is first implemented by a developer and then 
handed over to a tester, and then back to the developer for 
fixing the found bugs. Hand-offs interrupt development work, 
or there will be wait states where no progress is made, 
resulting in slower feedback loops. Moreover, if testers or 
user experience experts are in another Team, extraneous 
cross-team communication is needed. 	 
Exceptions: Highly specialized and demanding software 
architecture design carried out before the Sprints. 	 
Company recommendations: Have testers and user interface 
designers in the same Team with developers.  
 

Customer caused disruption 	 
Scrum recommendation: Teams should be protected against 
any outside disruptions. 	 
Context: Improper Product Owner anti-pattern, close and 
interactive co-operation with a customer. 	 
Solution: Customers are allowed to communicate directly 
with Team members and they can negotiate with the Team to 
add new features to the Sprint. Support requests from 
previous or parallel projects constantly interrupt the Team’s 
work. 	 
Consequences: Customer caused disruption interrupts the 
work flow of the Team, consequently reducing the efficiency 
of the Team. New features may crawl in to the product 
without the Product Owner’s involvement as the customer is 
giving new work for the development Team directly. All work 
is not visible as developer is working on something customer 
requested, but it is not visible in the Sprint Backlog. The value 
stream is compromised as non-prioritized work might sneak 
into the Sprint. 	 
Exceptions: 	 
Company recommendations: Establish a question hour 
meaning that the customers and other stakeholders are 
allowed to meet and communicate with team members only 
during a predefined time-slot. This time slot can be one hour 
per day or couple of hours per week depending on the 
frequency of disruptions. The Scrum Master should protect 
the Team from disruption during all other times. In the 
beginning, it might be challenging, but the customer will soon 
learn that she should contact the Team only during this 
predefined time slot.  
 

Name: Business as usual (No Sprint 
Retrospective)  
Scrum recommendation: After the Sprint review and prior to 
Sprint planning, there should be a time-boxed meeting where 
the Team reflects on the past Sprint and creates plans for 
improvements that will be introduced during the next Sprint. 
For a four week Sprint, the retrospective should be three 
hours long.  
Context: Insufficient understanding of agile development and 
Scrum, no ScrumMaster at all or the ScrumMaster role is 
misinterpreted as a traditional project manager.  
Solution: No Sprint retrospectives organized. The Team does 
not reflect on Sprints to see what went well and what did not. 
Sometimes retrospectives may be organized but they are too 
short (15 minutes) and actionable items are not generated 
and/or they are not put in the Sprint Backlog for the next 
Sprint.  
Consequences: As the Team is continuing business as usual, 
there is no continuous improvement and no changes in the 
productivity and efficiency of the Team. As open discussions 
and feedback is in the core of Scrum, failing to have 
retrospectives might even lead to giving up on Scrum 
altogether. Having Business as usual anti-pattern may lead to 
several other anti-patterns as there is no systematic way of 
learning what works and what doesn’t.  
Exceptions: If Sprints are short (2 weeks), retrospective does 
not need to be held after every Sprint. Retrospectives can be 
held every other Sprint or so.  
Company recommendations: To grow agile culture of 
continuous improvement, organize retrospectives regularly. 
Hire external help to facilitate them. Try to make the feedback 
cycle (time between retrospectives) shorter. 
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7.3.2	  Intervjuguide	  
 
Våra frågor nedan är baserade på de 4 olika delarna. Under dessa utformades senare frågor efter 
hur intervjun fortlöpte. Därför kan fler eller färre frågor än de som står nedan ha ställts under 
intervjuerna. Det viktiga är således de fyra huvudkategorierna medans underfrågorna är 
exempelfrågor baserat på de som vi ställde.  
 
Del	  1:	  Före	  agil	  implementering	  

-   Vilka problem hade ni?  
-   Hur upptäckte ni agila metoder?  

Del	  2:	  Teoretisk	  implementation	  av	  agilt	  

-   Hur löste ni era problem genom agilt?  
-   Hur identifierade ni lösningar på era problem?  

Del	  3:	  Praktiskt	  implementerad	  agil	  metod	  

-   Fungerade era teoretiska lösningar? 	  
-   Löstes era problem?  
-   Har det uppkommit några nya problem? 

Del	  4:	  Teoretiskt	  optimal	  lösning	  

-   Om du fick helt fria händer för att utforma hur skulle du då vilja arbeta och lägga upp 
en ny arbetsmetod? 

 


