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SAMMANFATTNING 

Agil metodik blir allt mer vanligare som utvecklingsform i projekt. Vi har i uppsatsen varit 

hos Region Örebro län för att ta en titt på deras arbetssätt som i ett initialt möte sades 

efterlikna agil utveckling. Vi gjorde en fallstudie där vi genomförde intervjuer för att 

kartlägga projektets struktur för att sedan koncentrera oss på deras utvecklingslags arbetssätt. 

Det här gjorde vi för att kunna ta fram kontexten utvecklingslaget befinner sig i, kunna 

identifiera utmaningar och svårigheter som dom stöter på. Vi valde att jämföra deras 

arbetssätt med den agila systemutvecklingsmetoden SCRUM för att se om en standardiserad 

systemutvecklingsmetod skulle kunna förbättra det nuvarande arbetssättet. 

Slutsatsen resulterade i att vi kom fram till att det fanns flera utmaningar och svårigheter 

adresseras genom att efterlikna SCRUMs sätt att arbeta med aktiviteter och artefakter. 

 

 

Nyckelord: Systemutveckling, Metod, Agil metodik, Scrum. 
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BEGREPPSLISTA 
 

Begrepp Beskrivning 

Projekt Är själva projektet som Örebro Region bygger som denna uppsats 
undersöker. 

Projektmodell Detta är en modell som talar om tillvägagångssätt som skall föregå i ett 
projekt. Detta innefattar att bryta ner, strukturera, förutsäga samt 
tidsbestämma saker i ett projekt. Syftet med projektmodell är att få 
kontroll över ett projekts helhet. Ett exempel på en projektmodell är 
PRINCE2 (Axelos, Prince2). 
 
Synonymer: Projektstyrningsmodell och projektmetod. 

Inre aktör Innefattar exempelvis systemutvecklarna, projektledare och andra 
aktörer som tillhör gruppen som direkt jobbar med utvecklandet av 
intranätet. 

Yttre aktör Kan vara personer, andra myndigheter, system, grupper som kan 
indirekt eller direkt påverka processen och resultatet av byggande 
av intranätet. 

Inkrement Är att man under en tidsperiod bygger en liten del av ett tänk 
system. Resultatet av denna process är en delleverabel. 

Iterativ 
process 

Upprepning av en process med inriktning för att nå ett önskat mål. 
Varje repetition kallas en iteration och varje föregående iteration är 
startpunkten för nästa iteration. Detta kan användas för att 
förbättra något man gör i utvecklingen medan man får feedback 
från en kund. 
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1. INLEDNING 

 
1.1 Ämnesområde/Bakgrund 
Ämnesområdet/Bakgrund består av en summerande text av ett manifest bestående av 

insamlad data om hur väl det har gått för projekt som använt sig av agil metodik i sin 

utveckling. 

 

Med systemutveckling menar man arbetet med att utveckla ett datorstöd för 

informationshantering inom en verksamhet (exempelvis inom ett företag, organisation, 

myndighet osv). (Wiktorin, 2003, 13) 

Enligt ett manifest som tillhandagetts av The Standish Group har det skett en ökning av 

projekt som använder sig av agil metodik i deras utvecklingsprojekt. Manifestet består av data 

som samlats in under 16 år genom över 80 000 färdiga IT-projekt och har till syfte att ta reda 

på varför projekt lyckas eller misslyckas (CHAOS MANIFESTO - The Laws of CHAOS and 

the CHAOS 100 Best PM Practices (2011)). 

Rapporten presenterar även jämförande statiskt av projekt som använt sig av 

vattenfallsprocess och agil utvecklingsprocess. Man ser att projekt som använt sig av en agil 

utvecklingsprocess har lyckats bättre än de projekt som använt sig av en vattenfallsprocess. 

Statistiken presenteras med en chart som visar hur projekten har upplevts i tre olika delar, 

lyckat, utmanande och misslyckat. I rapporten definierar dom lyckat med projekt som blivit 

klara med projektet inom utsatt tid, hållit utsatt budgeten samt lyckats adressera nödvändiga 

funktioner (CHAOS MANIFESTO - The Laws of CHAOS and the CHAOS 100 Best PM 

Practices (2011)). 

Även fast man ser att lyckade projekt som använt en agil utvecklingsprocess har ökat markant 

de senaste 8 åren är det fortfarande mer än hälften som inte får helt lyckade projekt. Med 

utmaningar menar rapporten på projekt som inte har kunnat hålla sina deadlines, hamnat över 

budgeten, eller haft mindre funktioner än vad som varit i kravlistan. Projekt som misslyckats 

innefattar projekt som inte blivit färdigbygga, levererade till kund, eller som används 

(CHAOS MANIFESTO - The Laws of CHAOS and the CHAOS 100 Best PM Practices 

(2011)). 

När man utvecklar mjukvara använder man sig av systemutvecklingsmetoder. Redan på 60-

talet fanns det ett antal utvecklingsmetoder som alla baserades på vattenfallsmodellen som 

handlar om att man arbetar sig igenom olika faser, kallad plandrivna metoder. Dessa metoder 

utgår ifrån att man har en perfekt uppfattning av det tilltänkte systemet och alla kraven på den 

innan man börjar att skriva den första koden. Dock så vet oftast inte en kund helt och hållet 

vad denna vill och därmed inte alla krav som kommer att behövas (Israr Ur Rehman, Sajid 

ullah, Abul Rauf, Arshad Ali Shahid 2010).   

En ny typ av metodik uppkom i hopp om att lösa utmaningarna som uppstod med plandrivna 

metoder, nämligen Agil metodik. Agil metodik innebär att man jobbar med iteration, samt 

med små utvecklingslag som jobbar tillsammans med kunden. Genom att jobba på det sättet 
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så kan man skapa snabba prototyper för att hela tiden kunna hitta nya samt förändrade krav 

under hela processen. Det här hjälper att säkerställa att kunden får det dom vill ha (Israr Ur 

Rehman, Sajid ullah, Abul Rauf, Arshad Ali Shahid 2010). 

Agila metoder lovar en ökad kommunikation och samarbetet mellan 

utvecklingslagsmedlemmar, andra utvecklingslag, kunder, och andra enheter. I och med detta 

så kan man även lova en snabbare utveckling (Anderson DJ, 2003). 

Vid ett initiellt möte hos Region Örebro Län där vi gjorde vår fallstudie var det SCRUM som 

dom själva refererade till när dom förklarade hur dom försöker arbeta agilt. SCRUM är ett 

ramverk som används sedan tidigt 90-tal för att utveckla och underhålla komplexa 

systemprodukter (Sutherkand & Schwaber, 2013). Det här är anledningen till varför vi valde 

SCRUM som vårt analysverktyg, 

Så varför är det fortfarande mer än hälften av projekten som inte blir helt lyckade nämnd i 

Chaos manifestet? I tidigare studier har man hittat utmaningar och svårigheter som kan 

upplevas när man jobbar agilt med SCRUM som kan vara en faktor varför man inte får helt 

lyckade projekt. Dokumentation i agila utvecklingmetoder är som känt väldigt tunn jämfört 

med traditionella utvecklingsmetoder (Nils Brede Moe, Aybüke Aurum, Tore Dybå 2011). Det 

här leder till att kommunikation i ett projekt blir är en nyckelfaktor om man ska lyckas med 

projektet. I SCRUM har man flera aktiviteter och artefakter som hjälper att upprätthålla en bra 

kommunikation genom hela processen av ett projekt (se 2.2). Om man exempelvis har flera 

Scrumlag i ett projekt kan svårigheter uppstå om prioriteringar i produktbackloggen inte 

passar varandra, eller om delning av status och framsteg mellan scrumlagen uppdateras inte 

(Jan Vlietland, Hans van Vliet 2014). En annan utmaning som kan upplevas är om beställaren 

av projektet har andra arbetsuppgifter på sin anställningsplats. Det här kan leda till dåliga 

kommunikation då beställaren inte alltid kan ge feedback eller annan information snabbt (Nils 

Brede Moe, Aybüke Aurum, Tore Dybå 2011). 

 

 

 
  



3 
 

1.2 Problemformulering & Frågeställning 
Som vi tidigare nämnde så är det fortfarande många projekt som arbetar agilt med SCRUM 

som inte får ett helt lyckat projekt i slutändan. Detta gjorde oss nyfikna på om utmaningar och 

svårigheter som dyker upp när man jobbar agilt utan en standardiserad metod liknar de som 

kan uppkomma med projekt som jobbar med en. Vi vill se om man kan adressera dessa om 

man jobbar korrekt enligt en standardiserad metod. I vår uppsats valde vi den standardiserade 

metoden SCRUM som vårt analysverktyg. 

Vi kan förklara vad vi menar med “jobba korrekt” genom ett exempel: 

SCRUM vill att man håller ett 15 minuter långt morgonmöte. Under detta möte bör man prata 

om vad man gjorde igår i sitt arbete och vad man har planerat att göra idag. Om individer 

prata om sina hobbys och fester eller dylikt jobbar dom inte korrekt enligt SCRUMs aktivitet, 

morgonmöte. En utmaning eller svårighet som kan dyka upp här är ju att sina kollegor inte vet 

vart alla befinner sig i projektet. Detta kan ju även hända om aktiviteten helt uteblir. 

Frågeställning: 

Hur kan en systemutvecklingsmetod förbättra ett utvecklingslags agila arbetssätt, som inte 

följer en standardiserad agil metod? 

 Vilka utmaningar och svårigheter kan man stöta på när man jobbar agilt? 
 Hur kan SCRUM adressera dessa utmaningar och svårigheterna? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att se om en standardiserad agil metod kan förbättra ett utvecklingslags arbetssätt 

som inte följer en agil metod. Detta gör vi genom en fallstudie där vi kartlägger ett 

utvecklingslag arbetssätt. 

 

Vi har kolla på aktiviteter och artefakter i SCRUM-metoden och se om dessa är gjorda för att 

adressera de upplevda utmaningarna och svårigheterna. Vi jämförde de upplevda 

utmaningarna och svårigheterna vid användandet av SCRUM från tidigare studier med de 

som upplevs hos det mindre utvecklingslaget.  

 

Genom att identifiera utmaningar och svårigheter som detta utvecklingslag stöter på, och 

sedan jämföra med utmaningar och svårigheter från andra studier så kan vi svara på hur en 

agil metod kan adressera dessa. 

 

Med resultatet av vår uppsats vill vi säga om man kan adoptera SCRUMs aktiviteter och 

artefakter för att adressera de upplevda utmaningar och svårigheterna. 
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1.4 Avgränsningar 
Ett systemutvecklingsprojekt kan vara brett och innehålla många olika grupper ansvarande för 

olika områden. Här gör vi en kartläggning av hur det ser ut i projektet men vi fokuserade på 

utvecklingslag. Som exempel så kan en grupp jobba med krav av det tänkte systemet och 

kommunicera kraven till utvecklingslag. Vi tittar inte på hur den gruppen tog fram kraven 

utan enbart hur utvecklingslag hanterade dessa. Vi avgränsade oss exklusivt till 

utvecklingslagarbetssätt, detta på grund av att vi gör jämförelser med SCRUM som är en 

utvecklingsmetod och inte en projektmodell. 

Vi tittade på hur Region Örebro Län startade upp ett nytt projekt och även kartlagde hur 

projektet ser ut som utvecklingslag befinner sig i. Det här gjorde vi för att skapa en kontext av 

projektet som utvecklingslag förhåller sig till. Vi gick inte djupare in på hur andra grupper i 

projektet arbetade. Det betyder att vi inte kollade på hur andra arbetsgrupper arbetade, till 

exempel hur en arbetsgrupp tog fram krav och hur arbetsgruppen sedan kommunicerade det 

till utvecklingslag. Vi kollade däremot på hur utvecklingslag hanterade dessa inkommande 

krav. 

1.5 Intressenter 
Intressenter för den här uppsatsen kan vara utvecklingslag som jobbar agilt men stöter på 

utmaningar och svårigheter. Uppsatsen tar upp utmaningar och svårigheter som stöts på i 

sådana utvecklingslag och diskuterar aktiviteter och artefakter från SCRUM som 

utgångspunkt och hur dessa kan hjälpa till. Uppsatsen kan hjälpa till att få en insikt på vad 

man kan göra för att överkomma vissa av dessa. Uppsatsen kan även vara av värde för 

intressenter som vill forska vidare om utmaningar och svårigheter som uppstår hos 

utvecklingslag som vill jobba agilt men som inte använder en standardiserad 

utvecklingsmetod. 

1.6 Perspektiv – Kunskapsläge 
Det är viktigt att lägga vikt på att förstå att resultatet av denna undersökning kan påverkas av 

oss skribenter av denna uppsats. Vi har innan rapporten deltagit i kurser gällande olika 

systemutvecklingsmetodologier och praktikfall av SCRUM. Detta medföra att objektiviteten i 

rapporten kan svikta, detta vad enligt Goldkuhl “Dessa är ofta omedvetna, oreflekterade och 

underförstådda samt i bland fördomsfulla” (Goldkuhl 2011, 22). 

I och med ovanstående är det viktigt för oss som står för uppsatsens författande att presentera 

våra värderingar, åsikter, och förförståelse så att läsaren kan få en uppfattning av hur 

undersökningen kan påverkas av vår tidigare kunskap (Bryman, 2002). 

Under studietiden på Örebro Universitet har vi deltagit i kurser med agil 

systemutvecklingsmetodologi och plandriven systemutvecklingsmetodologi. Vi har läst om 

systemutvecklingsmetoder av dessa metodologier så som SCRUM, XP och RUP, samt haft 

praktikfall av SCRUM genom ett projektarbete. Under dessa kurser har vi fått lära oss om 

deras koncept och uppbyggnad samt fått diskuterat dessa metodologiers för- och nackdelar. 

Under seminarium har vi fått satt agil och plandriven systemutveckling emot varandra. Här 

diskuteras de olika arbetssätten vid systemutveckling. 
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2 TEORI – Agil systemutveckling 

I detta kapitel går vi igenom agil metodik som förklarar vad det innebär att jobba agilt. Vi tar 

upp vilka grundprinciper man bör följa när man har bestämt sig för att arbeta agilt. Senare i 

kapitlet kommer underrubriken Scrum. Denna rubrik förklarar huvudinnehållet av den agila 

systemutvecklingsmetoden. Innehållet av rubriken fungerar som stöd för både de aktiviteter 

och artefakter som SCRUM har. Det här skulle kunna hjälpa läsare att förstå varför vissa 

aktiviteter och artefakter är viktiga. 

2.1 Agil metodik 

Agil utveckling är ett paraplyterm som innehåller en uppsättning av värderingar, principer och 

attityder. Agil betyder bland annat vig eller lättrörlighet och är ett samlingsnamn för flera 

olika metoder att utveckla mjukvara samt är ett synsätt gemensamt för en grupp av lättrörliga 

metoder (Agile Alliance). 

Scrum, Extreme Programming (XP), Crystal Clear, Dynamic Systems Development Method 

(DSDM) är exempel på några metoder (Björkholm & Brattberg, 2010). En metod är en 

beskrivning av hur man steg för steg löser en uppgift. För varje arbetssteg anger metoden hur 

man skall gå tillväga (Wiktorin, 2003) Utvecklingsmetoder behövs för att hantera 

förändringar. Även sent i utvecklingsprocessen välkomnar man förändringar av krav.  

 

Genom att ha regelbundna möten mellan beställare och utvecklare samt ett bra samarbete 

under tiden ett projekt utvecklas kan man få nöjda kunder och användare, det är också det agil 

systemutveckling går ut på och det är hela grundtanken bakom agil systemutveckling. Arbetet 

bedrivs iterativt och inkrementellt, det innebär att man regelbundet levererar, utvärderar och 

ändrar för att möta nya krav och önskemål. Med det agila synsättet menar man att det är 

människor och kommunikation som löser problem under arbetet av utvecklandet än verktyg 

och formella dokument. Man minimerar risker för att få halvfärdiga system som inte kan 

leverera någon nytta (Agil systemutveckling, 2014, 17 november). 
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2.1.1 Manifest för Agil systemutveckling 

Det agila manifestet kom till 2001 under en konferens där sjutton stycken deltagare från flera 

olika programmeringsmetodologier träffades. Dessa deltagare ville skapa ett alternativ till den 

mer dokumentationsdrivna tungviktsmjukvaroutvecklingsprocessen. Detta resulterade i 

framtagandet av fyra värderingar och tolv grundprinciper som vi presenterar nedan. 

Agila Manifestets Värderingar 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg: 

Detta syftar mer på personerna i ett utvecklingslag istället för roller i en processkarta. 

Trots att det vanligtvis krävs projektbeskrivningar för att få igång en utvecklingslags arbete 

kan man inte hur som helst byta ut personer i ett utvecklingslag som man kan med roller i en 

process. Detta lägger fokus på interaktioner mellan personerna i utvecklingslag där dom kan 

hitta nya förbättrade lösningar på gamla lösningar. Detta ställer dock krav på god interaktion 

(Cockburn, 2000). 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation: 

Då dokumentation är användbart bör det vara i måttliga mängder, det som sägs vara 

användbart. Fokuset borde ligga på att köra kod och det resultatet av det som är byggt är det 

mått vad man har åstadkommit som ger ett mått av hastighet i utvecklingslag, bristerna i 

gruppen, och en inblick av vad utvecklingslag egentligen borde utveckla. Dokumentation som 

krav, analys, design, sekvensdiagram med mera är ett bra hjälpmedel för utvecklarna att 

använda, och genom egen erfarenhet kan man gissa hur det framtida systemet kommer ut som 

(Cockburn, 2000). 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling: 

Mellan utvecklarna av ett system och kund finns det inget “oss och dom” utan bara “vi”. Detta 

är viktigt att komma ihåg för att få fram en bra slutprodukt. Man menar att genom bra 

kundsamarbete och bra kommunikation mellan utvecklingslaget och kund så kan man fatta 

snabba gemensamma beslut och därav kan ett kontrakt bli överflödigt (Cockburn, 2000). 

Anpassning till förändring framför att följa en plan: 

Handlar om att kunna anpassa sig till snabba förändring. Agila utvecklingsmetoder har sina 

sätt hur man jobbar med detta, i SCRUM kallas det för sprintar. Dessa sprintar är vanligtvis  

2-4 veckors intervaller där utvecklarna har tid att utveckla fungerande programvara. Dessa 

relativt korta intervallerna tillåter projektansvariga att ändra prioriteringar på krav för matcha 

deras behov (Cockburn, 2000). 

2.1.2 Agila metodens tolv stycken grundprinciperna (Highsmith et al, 2001) 

 

 Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans 

av värdefull programvara. 

 



7 
 

 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. 
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2.2 SCRUM 
Detta kapitel presenterar vi SCRUM som metod och vilka artefakter och aktiviteter metoden 

består av. Innehållet under den här rubriken kommer vi sedan använda oss av i vår analys. Vi 

kommer se vad SCRUM som metod innehåller som kan förebygga eller adressera upplevda 

utmaningar som vi har kunnat identifiera igenom uppsatsen, både genom valda tidigare 

studier och intervjuer. 

2.2.1 Vad är SCRUM? 

SCRUM är ett ramverk som används sedan tidigt 90-tal för att utveckla och underhålla 

komplexa systemprodukter. I SCRUM arbetar man på ett iterativt och inkrementellt 

tillvägagångssätt som gör det enklare att hantera risker och bygger på empirismen 

(Sutherkand & Schwaber, 2013). 

Enligt Sutherland och Schwaber (2013) stöder Scrum vårt behov att kunna vara en människa 

på jobbet. Man tar tillvara människors egenskaper och får chansen att interagera med varandra 

för att skapa, vara kreativ, att lära, att tillhöra och förbättra när man skapar stora saker 

tillsammans. 

 

2.2.2 Hur fungerar SCRUM? 

Denna bild representerar SCRUM´s processflöde och dess element. Mer detaljerade 

beskrivningar på elementen återfinns i kommande rubriker. 

 

 

Figur 1: Summering av SCRUM-flödet (Källa: Schwaber & Beedle, 2002) 

 

SCRUM´s ramverk består av flera beståndsdelar med regler som knyter ihop alla delar med 

varandra för att på ett framgångsrikt sätt använda ramverket. 

 

Beståndsdelarna är Scrumlag, aktiviteter och artefakter. 
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2.2.3 Scrumlaget 

Scrumlaget består av produktägare, utvecklingslaget och scrummaster. 

(se kommande titlar för mer information om scrumlaget) 

Scrumlaget är självorganiserade där bland annat utvecklarna själva väljer vilka krav i en sprint 

dom vill jobba med. Vilket också ställer krav på att alla utvecklare i teamet ska besitta den 

expertis som krävs för att kunna utföra projektet utan att vara beroende av andra som inte 

tillhör scrumlaget. Denna utformning är framtagen för att optimera flexibilitet, kreativitet och 

produktivitet hos utvecklarna (Sutherkand & Schwaber, 2013). 

För att maximera möjligheterna för snabb återkoppling levererar Scrumlaget produkterna 

iterativt och inkrementellt så att man alltid har en version av produkten klar för testning, ofta 

mot slutanvändarna av produkten (Sutherkand & Schwaber, 2013). 

2.2.3.1 Produktägaren 

Produktägaren är den som är ansvarig för hanteringen av produktbackloggen. Att uppdatera 

posterna och prioritering på ett tydligt och transparent sätt är viktigt så att utvecklingslaget 

kan förstå och veta vilka poster som ska arbetas med härnäst (Sutherkand & Schwaber, 2013). 

Om någon annan person eller grupp i en verksamhet vill göra någon förändring i 

produktbackloggen måste denne övertyga produktägaren som har det slutgiltiga beslutet vad 

som ska göras i produktbackloggen (Sutherkand & Schwaber, 2002). 

 

2.2.3.2 Utvecklingslaget 

Utvecklingslag består av utvecklare som genomför själva utvecklandet av produkten. 

Utvecklingslag är självorganiserade, dom får själva bestämmer hur dom ska jobba under varje 

sprint. Vilket ger dom möjlighet att ta till vara på den enskilde utvecklarens specialkompetens 

i olika områden som behövs under utvecklandet (Sutherkand & Schwaber, 2013). 

 

Storleken på ett utvecklingslag bör vara runt sju stycken utvecklare och max åtta, samt inte 

mindre än tre. Har man mindre än tre utvecklare kan detta påverka produktiviteten negativt, 

eftersom interaktionen mellan utvecklarna riskerar att minska eller att utvecklarna inte besitter 

den kunskap som behövs under en sprint (Sutherkand & Schwaber, 2013). SCRUM 

rekommenderar inte flera än åtta stycken i ett utvecklingslag då detta resulterar i lägre 

produktivitet och en scrummaster kan få det svårt att genomföra dagliga scrummöten. Om 

detta skulle ske kan man i så fall dela upp utvecklingslaget i flera utvecklingslag och fördela 

produktbackloggen som passar varje utvecklingslags specialkompetens (Sutherkand & 

Schwaber, 2002). 

2.2.3.3 Scrummaster 

Scrummastern ansvarar för att SCRUM används på rätt sätt och ser till att alla involverade 

aktörer förstår hur metoden används. Exempelvis coacha och leda utvecklingslaget, hålla 

dagliga scrummöten, hjälpa utvecklarna om problem uppstår. Men också hjälpa 

produktägaren att förstå hur produktbackloggen fungerar och ser till att den är bra uppdaterad 

för varje sprint. Scrummastern ansvarar även för implementationen av SCRUM i en 

organisation(Sutherkand & Schwaber, 2002). 
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2.2.4 Aktiviteter 

 

2.2.4.1 Sprint 

En sprint består av sprintplaneringmöte, dagliga Scrummöten, utvecklingsarbete, 

sprintgranskningmöte och sprintåterblicksmöte.  

En sprint bör inte vara längre än 4 veckor eller mindre än 2 veckor. Under en sprint utvecklas 

ett produktinkrement av det tänkta systemet som är användbart och potentiellt releasebart 

(Sutherkand & Schwaber, 2002). 

Under en pågående sprint får inga förändringar göras som kan äventyra det satta målet med 

sprinten. Kvalitetsmålet ska inte sänkas. Omfattningen kan omförhandlas mellan en 

produktägare och utvecklingslaget allt eftersom man lär sig mer (Sutherkand & Schwaber, 

2002). 

Det är viktigt att göra klara definitioner av vad som ska byggas, en design och en flexibel 

plan. Det är viktigt att veta att en framtagen definition kan kommas och förändras under en 

sprint (Sutherkand & Schwaber, 2002). 

Om av någon anledning sprintmålet inte längre är aktuell på grund av någon förändring hos 

till exempel kunden eller kanske brist av en teknisk förutsättning kan en sprint avbrytas. Detta 

beslut kan dock enbart göras av produktägaren. På grund av den korta tiden en sprint pågår är 

det ovanligt att man stöter på en situation där man avbryter den (Sutherkand & Schwaber, 

2002). 

2.2.4.2 Sprintplanering 

Sprintplaneringsmöte är planeringen av vad som ska göras under en sprint, den hålls 

tillsammans med hela scrumlaget. Beroende på hur lång sprint man har så varierar tiden man 

lägger på själva planeringen, man bör dock inte tillägna mer än åtta timmar på detta. Under 

sprintplaneringensmötet ska man ta fram en sprints mål, vad inkrementet ska resultera i, och 

hur den ska göras. Scrummastern är ansvarig för aktiviteten, se till att den görs samt att man 

inte överstrider tidsbegränsningen nämnd ovan (Sutherkand & Schwaber, 2002). 

 

2.2.4.3 Dagligt scrummöte 

Syftet med dagliga scrummöten är att förbättra kommunikationen inom utvecklingslaget. Det 

resulterar i att man kan eliminera andra möten, identifiera och avlägsna hinder för att uppnå 

sprintmålet och göra det enklare för att fatta snabba beslut för sprinten. Samt att se till att alla 

i utvecklingslaget håller hög kunskap om projektet (Sutherkand & Schwaber, 2002). 

Under detta möte ska varje utvecklare i laget förklara: 

 Vad man har gjort sedan det förra dagliga scrummöte. 

 Vad som ska göras till nästa dagliga scrummöte. 

 Ta upp eventuella hinder som kan stå i vägen för att uppfylla sprintmålet (Sutherkand 

& Schwaber, 2013). 
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Dagliga scrummöten ska inte vara längre än 15 minuter och det är scrummasterns ansvar att 

tiden hålls och att alla utvecklare hinner komma till tals, men det är utvecklarnas ansvar att 

mötet genomförs. På dessa möten bör endast scrummastern, utvecklarna och projektledare 

närvara. Om en annan aktör skulle vilja delta i möten ska denne vara tyst. Det är viktigt att 

denna inte påverkar mötet genom att prata, gestikulera eller annat (Sutherkand & Schwaber, 

2002). 

2.2.4.4 Sprintgranskning 

Syftet med sprintgranskning är att utvärdera den senaste sprinten, exempelvis vad som har 

gått bra under sprinten, vilka problem man stötte på och hur dessa löstes. Produktägaren kan 

bjuda in intressenter till detta möte och förklara vilka poster som är klara och inte klara. 

Utvecklingslaget får chansen att demonstrera det klara arbetet och svara på frågor. Vidare 

diskuteras eventuella förändringar som kan leda till en uppdatering av produktbackloggen och 

definiera troliga poster för nästa sprint. Mötet är inte en statusrapport utan är ett informellt 4 

timmars möte som ska hållas efter varje sprint. Vid kortare sprintar är vanligtvis även 

sprintgranskningstillfället kortare (Sutherkand & Schwaber, 2002).  

 

2.2.5 Artefakter 

2.2.5.1 Produktbacklogg 

Produktbackloggen är en dynamisk lista innehållande alla krav produkten kommer behöva. 

Det här är det enda stället man dokumenterar krav i. Vanligtvis fyller man denna vid första 

granskning av visionsdokument. Sedan fyller man på den och ändrar i den under hela 

projektets livscykel (Sutherkand & Schwaber, 2002).  

Som vi tidigare nämnt är det produktägaren som är ensam ansvarig för produktbackloggen 

och dess innehåll, åtkomst och prioritet av kraven. Kraven är inte enbart funktioner produkten 

ska innehålla utan kan även bestå av tekniker som behövs, förbättringar, buggar med mera. 

Med andra ord allt som kan behövas ses över och göras (Sutherkand & Schwaber, 2002). 

2.2.5.2 Sprintbacklogg 

Sprintbackloggen är en backlogg där man valt ut vissa delar av produktbackloggen som ska 

ingå under en sprint. Sprintbacklogen fungerar som en plan som utvecklingslaget uppdaterar 

under hela sprinten. Om nytt arbete krävs för att nå målet (inte nya krav, utan arbete som 

krävs för att slutföra de krav man valt ut till sprintbackloggen) lägger utvecklingslaget till det 

i sprintbackloggen och uppdaterar estimaten för det återstående arbetet. Under de dagliga 

scrummötena ser man över sprintbackloggen för att beräkna hur troligt det är att man när 

sprintmålet. Detta medför att utvecklingslaget kontinuerligt styr arbetet under sprintens gång 

för att säkerställa att man uppnår det givna sprintmålet (Sutherkand & Schwaber, 2013). 

2.3 Tidigare kända utmaning & svårigheter med att arbeta efter SCRUM 
Under den här rubriken sammanfattar vi vår tolkning av tidigare utmaningar och svårigheter 

vi tycker oss finna i tidigare studier. Underrubrikernas innehåll använder vi oss av i vår 

analys, där vi jämför dessa utmaningar och svårigheter med de vi kunde se från de intervjuer 

vi höll i vår fallstudie. Det här skriver vi mer om under metodkapitlet. 
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2.3.1 Delad beslutfattande 

Brede Moe.N, Aurum.A och Dybå.T gjorde en studie i syfte att förstå de utmaningar och 

svårigheter som uppstår hos ett utvecklingslag som arbetar ur ett agilt arbetssätt, specifikt om 

delad beslutsfattande. 

Slutsatsen i denna studie landa på att agil utveckling kräver en anpassning av beslut vid 

strategisk, taktisk och operativ nivå för att adressera de utmaning och svårigheter som har 

identifierats under studien (Brede Moe.N, Aurum.A & Dybå.T, 2011). 

Innehållet av studien lyfter fram anledningar till varför det uppkommer utmaningar och 

svårigheter kring delat beslutfattande, och även effekten av dessa. De identifierade 

anledningarna var främst tre områden, saknad av förståelse för komplexiteten, inget forum för 

att lösa konflikter (Brede Moe.N, Aurum.A & Dybå.T, 2011). 
 

Det här betyder inte att alla måste vara delaktiga i alla beslut men alla viktiga beslut måste 

kommuniceras till alla medlemmar i ett lag. Detta för att sedan kunna identifiera vilka beslut 

som måste fattas tillsammans (Brede Moe.N, Aurum.A & Dybå.T, 2011). 

2.3.2 Kommunikation & Kundsammarbete 

Källan till de flesta problem i produkten är brister i kommunikationen. Denna kommunikation 

kan vara mellan medlemmar i ett Scrumlag, mellan olika Scrumlag, eller med beställare. 

Under intervjuer i studien gjord av Brede Moe.N, Aurum.A & Dybå.T framgår det att man 

kan förbättra kommunikationen mellan Scrumlagsmedlemmarna genom att hålla dagliga 

Scrummöten. En annan form av kommunikation mellan utvecklarna är kommentarer i sin kod. 

Om en utvecklare som har ansvaret för en del av systemets funktionalitet skulle sluta i 

projektet så ska en annan utvecklare kunna ta över dennes uppgifter utan större problem. 

Något som man även bör jobba på är kommunikationen mellan olika Scrumlag, dåliga 

kommunikation mellan Scrumlag kan annars leda till duplicering av lösningar (M. 

Pikkarainen & J, Haikara & O, Salo, P. Abrahamsson & J. Still 2008). 

Dålig kommunikation med beställare kan upplevas då beställaren kan ha andra arbetsuppgifter 

på sin anställningsplats. Detta kan leda till att beställare inte kan ge feedback eller annan 

information snabbt. Det optimala skulle vara att man kunde ha en kontaktperson på plats 

tillsammans med Scrumlaget (Nils Brede Moe, Aybüke Aurum, Tore Dybå 2011). 

 

Den interna kommunikationen i ett projekt kan bli lidande vid användandet av ett agilt 

arbetssätt om antalet inkommande krav till ett utvecklingslag är hög. Om ett projekt har fler 

beställare för ett tänkt system så kan antalet krav öka markant och produktbackloggen blir 

mer kaotisk. På grund av det stora antalet krav är det troligt att även antalet förändrade krav 

ökar. På grund av det stora antalet inkommande krav och potentiellt det stora antalet 

förändrade krav finns det en risk att produktbackloggen tappar sin organisation. Krav kan bli 

felprioriterade eller föras in i produktbackloggen för lätt på grund av för svag teknisk analys, 

mycket av det här kan leda till att utvecklare måste göra egna tolkningar av krav som leder till 

orelevanta funktioner. Man kan säga att den utvecklaren som skriker högst får sin vilja 

igenom och resurser kan börja läggas på saker som egentligen inte behövs (M. Pikkarainen & 

J, Haikara & O, Salo, P. Abrahamsson & J. Still 2008). 
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2.3.3 Efterlevnad av Scrumaktiviteter 

I studien gjord av Nils Brede Moe, Aybüke Aurum, Tore Dybå pratar man om Dagliga 

Scrummöten, Sprintplaneringsmöten, och Sprintgranskningsmöte. Utmaningar och 

svårigheter med Scrummöten är att deltagare har svårt att hålla sig till diskussioner gällande 

vad som har gjorts och vad som ska göras. Man upplever även att det är svårt att hitta en tid 

som passar alla för att hålla mötet då utvecklare börjar och slutar på olika tider (Nils Brede 

Moe, Aybüke Aurum, Tore Dybå 2011). 

Man upplevde att längden av sprintplaneringsmöten och sprintgranskningsmöten ibland är 

onödigt långa. I studien framkommer det att man skulle vilja anpassa längden av dessa möten 

efter komplexitet av sprinten (Nils Brede Moe, Aybüke Aurum, Tore Dybå 2011). 

2.3.4 Dokumentation 

Dokumentation i agila utvecklingmetoder är som känt väldigt tunn jämfört med traditionella 

utvecklingsmetoder. Utvecklare i Scumlagen bör föra en lätt dokumentation i form av 

kommentarer i sin kod. Utan denna form av dokumentation kan det bli svårt för en ny 

utvecklare att sätta sig in i koden. Ett scenario är att en utvecklare försvinner från Scrumlaget 

och en ny utvecklare tar över arbetsuppgifterna. Utan kodkommentarer kan den nya 

utvecklaren få problem att sätta sig in i systemet. Kodkommentarer kan även användas av 

utvecklare vid förvaltning för att förstå kodlogiken (Nils Brede Moe, Aybüke Aurum, Tore 

Dybå 2011). 

2.3.5 Arbetsmiljö 

Angående arbetsmiljö i agil utveckling som SCRUM vill man gärna samla utvecklare i öppna 

ytor. Detta gör att man lätt kan komma i kontakt med andra utvecklare i Scrumlaget vid 

behov. Problem som kommer med en sådan arbetsmiljö är att utvecklare kan störas av andras 

konversationer eller andra ljud. Även att en annan utvecklare bjuder in sig själv till en 

diskussion som denne egentligen inte är insatt i. En lösning är att man tillhandahåller hörlurar 

till utvecklare, men även detta kan vara en distraktion för vissa (Nils Brede Moe, Aybüke 

Aurum, Tore Dybå 2011; M. Pikkarainen & J, Haikara & O, Salo, P. Abrahamsson & J. Still 

2008). 

2.3.6 Scrumlag 

SCRUM´s ramverk beskriver inte ett önskat arbetssätt mellan flera Scrumlag, vilket kan leda 

till utmaningar och svårigheter (Jan Vlietland, Hans van Vliet 2014): 
 Brist av koordination mellan olika Scrumlag. 

 Prioriteringar av krav i produktbackloggarna matchar inte varandra. 
 De olika Scrumlagens arbetssätt kompletterar inte varandra. 
 Delad status av framsteg mellan Scrumlagen uppdateras inte. 

 Leveranser blir oförutsägbara mellan Scrumlagen. 
 Överlag brist på synlig information mellan Scrumlagen. 

 

2.3.7 Betydelse av lagstorlek 

I en studie gjord av Subhas Chandra Misra, Vinod Kumar, Uma Kumar identifierade man 

faktorer som spelar roll för att lyckas i ett projekt som använder sig av ett agilt arbetssätt. I 

början av studien hypotiserade de om att det borde vara lättare för ett litet utvecklingslag att 

lyckas då storleken möjliggör bättre kommunikation, snabbare feedback, och ett snabb 
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beslutfattande. Dom kom fram till att så var inte fallet. Man kom fram till att lagstorlek inte 

har någon betydelse om man lyckas i ett projekt eller ej (Subhas Chandra Misra, Vinod 

Kumar, Uma Kumar, 2009). 
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3 METOD 

Detta kapitel går igenom hur vi har jobbat vid framtagandet av olika typer av data men också 

hur vi gick till väga för att analysera samma data. Kapitlet består av underrubrikerna 

Sammanfattande tillvägagångssätt, Fallstudie, Datainsamling bestående av Primärdata och 

Sekundärdata, Utformning av intervjufrågor, Reliabilitet & Validitet, Etik, Käll &, 

Metodkritik och Analysmetod. 

3.1 Sammanfattande tillvägagångssätt 

 

 

Vi delade in vår metod i tre stycken steg: 

STEG 1: Datainsamling: intervjuer och litteraturstudier 

Handlar om insamling av data. Här påbörjade vi med en inledande intervju med IT-

systemansvarig för att få en bättre bild av det vi skulle undersöka samt även i ett tidigt skede 

av uppsatsskrivandet kunna identifiera viktiga aktörer för kommande intervjuer. 

Litteraturstudiens första del innefattar agil metodik som säger vad agil utveckling värdesätter 

och vilka principer som utmärker agil utveckling. Den andra delen är den valda agila 

utvecklingsmetod, SCRUM som fungerar som vårt analysverktyg. Den tredje delen innefattar 
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vetenskapliga artiklar om redan kända utmaningar och svårigheter som man kan stöta på när 

man jobbar agilt enligt SCRUM. 

STEG 2: Tolka den insamlade datan 

Handlar om kartläggning genom att tolka den insamlade datan från steg 1. Från vår 

datainsamling från intervjuerna har vi gjort två kartläggningar. Den första kartläggningen är 

för hur projektet i sin helhet ser ut med aktörer, grupper och dess processer och den andra 

kartläggningen är för själva utvecklingsgruppens arbetssätt. Detta presenteras under 

resultatavsnittet. 

STEG 3: Analysering av den tolkade datan 

I steg 3 analyserar vi den tolkade datan från steg 2. Här identifieras utmaningar och 

svårigheter som kan uppstå i utvecklingslaget med kontext till resten av projektet. Detta 

jämför vi sedan med utmaningar och svårigheter man hittat i andra studier. Här försökte vi 

komma fram till om adoption av scrumaktiviteter och artefakter kan hjälpa till att adressera 

upplevda utmaningar och svårigheter.  

 

3.2 Fallstudie 
Vi valde att göra en fallstudie i vår undersökning. En fallstudie fokuserar på en instans som 

ska undersökas. Det kan vara en organisation, en avdelning, ett utvecklingsprojekt med mera 

(B.J. Oates, 2006). 

I vårt fall som vi tidigare nämnt har vi undersökt ett projekt hos Region Örebro Län. 

I en fallstudie studera man på djupet istället för bredden för att få en rik och detaljerad insyn i 

det man ska undersöka. Detta sker i en instans i sitt naturliga tillstånd (B.J. Oates, 2006). 

Fallstudien är av en beskrivande karaktär där vi har beskrivit utvecklingsgruppens arbetssätts 

inom projektet. Vi ansåg att en fallstudie var passande då vi vill gå djupt och ta reda på 

utvecklarnas subjektiva tolkning av deras arbetssätt och inte hur det står att dom ska arbeta. 

3.3 Datainsamling 
 

3.3.1 Primärdata 

Vi valde att göra en kvalitativ studie i form av semi-strukturerade intervjuer som är att föredra 

enligt Oates (2006) om man vill få en djupare förståelse i det man undersöker. Eftersom vi 

valde att göra en fallstudie så fann vi valet av en semi-strukturerad intervju naturligt. 

I intervjuerna hade vi en del öppna frågor som gav respondenten möjlighet att ge utförliga 

svar. Detta gav oss utrymme för följdfrågor och diskussion som gav oss en djupare förståelse 

av svaret och minskade risken för missförstånd mellan oss och respondenterna. Detta ledde 

till att vi fick vissa svar vi inte hade förväntat oss men som vi kunde dra nytta av (B.J. Oates, 

2006). 
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Under ett inledande möte med vår kontaktperson på Region Örebro Län förklarade vi syftet 

med vår uppsats och hon kunde därefter rekommendera vår första respondent, nämligen IT-

systemansvarig. Genom att börja med IT-systemansvarige kunde vi genom vår intervju 

identifiera andra viktiga respondenter för uppsatsen. 

Vi hade totalt 4st respondenter, utöver IT-systemansvarige hade vi också en projektledare och 

två systemutvecklare. Samtliga intervjuer genomfördes i ett personligt möte på en plats vald 

av respondenterna, detta för att dom skulle känna sig bekväma under intervjun. Samtliga 

intervjuer hölls på Region Örebro Läns egna lokaler. Med utvecklarna valde vi att göra en 

grupp-intervju, dels för att spara tid men också för att det fanns en möjlighet för 

respondenterna att starta en diskussion mellan utvecklarna. Dom kunde sedan vidareutveckla 

eller komplettera varandras svar på våra frågor. Vi var medvetna om att det fanns en negativ 

sida att göra på det här sättet, då enligt Oates (2006) finns en risk att en respondent inte blir 

lika öppen och ärlig i svaren på våra frågor. Under intervjun med IT-systemansvarige fick vi 

veta att dom är totalt tre utvecklare i detta projekt och att dom är väldigt nära varandra, på 

grund av det anser vi att det inte borde blir något problem för denna uppsats. 

Inför samtliga intervjuer informerade vi respondenterna att intervjuerna inte borde ta mer än 

en timma. Men eftersom vi har semi-strukturerade intervjuer var det svårt att veta hur lång tid 

varje intervju skulle ta. Beroende hur mycket diskussioner och följdfrågor vi hade under en 

intervju varierade längden på intervjuerna.  

Längd på intervjuerna: 

 IT-systemansvarig: 1 timma. 
 Administrativa projektledaren: 40 minuter. 
 Gruppintervju, systemutvecklarna: 1 timma 20 minuter. 

3.3.2 Sekundärdata och Urval av litteratur 

När vi sökte efter tidigare studier valde vi att använda databaserna Summon och Scopus på 

grund av att Örebro Universitetsbiblioteket rekommendera dessa. Vi satt i en grupp och tog 

fram en liten lista på potentiella sökningar: 

 Agile software development 
 Challenge agile development 
 Challenge scrum 
 Issuse agile development 
 Issuse scrum 

Summon och Scopus har olika sorteringsalternativ när man söker. I våra sökningar har vi i 

båda databaserna sorterat efter “ämnesområde” computer science och “dokumenttyp” artiklar. 

Vi har även sorterat efter olika publiceringsdatum. När vi fått över tusen träffar valde vi ett 

senare publiceringsdatum över äldre publiceringsdatum för att minska antalet träffar. Våra 

sökningar på respektive databas presenteras i bilden nedan. 
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Vissa studier fick vi fram genom att kolla i referenslistan på andra studier. Vi läste genom 

abstraktion på varje studie för att kunna avgöra om den var relevant för vår uppsats eller inte. 

Om en studie efter detta fångade vårt intresse läste vi slutsatskapitlet för att se om den var bra. 
 

När vi hittade flera artiklar med liknade abstraktioner och slutsatser valde vi bort den artikel 

med tidigare publiceringsdatum då den senare artikeln borde vara mer aktuell. Vi valde även 

bort artiklar som exempelvis fokuserade på företag går från ett plandrivet arbetssätt till ett 

agilt arbetssätt, då vår uppsats inte har fokus på detta. 

3.3.3 Utformning av intervjufrågor 

När vi formade våra intervjuer skrev vi våra frågor objektivt för att inte få respondenten att 

känna sig styrda till ett visst svar. Vi har försökt att formulera våra frågor på ett enhetligt och 

på ett så enkelt sätt som möjligt för att minska risken för missförstånd hos respondenterna 

(B.J. Oates, 2006). 

Under frågorna har vi underpunkter som fungerar som checkboxar av innehåll vi söker i 

svaren. Om svaren vi får av respondenterna inte innehåller underpunkterna använde vi dessa 

som följdfrågor. Vi har även lagt in förklaringar på förhållningssätt av terminologi på begrepp 

som kan uppfattas på annat sätt än vad vi menar med dom i frågorna. Detta medför mindre 

risk för misstolkning av frågorna. 

Då vår uppsats handlar om bland annat kartläggning på flera områden behövde vi intervjua 

olika typer av aktörer med olika roller, vilket ledde till att intervjuerna skiljer sig från 

varandra. Något som samtliga intervjuer har gemensamt är att vi eftersöker utmaningar och 

svårigheter med deras arbetssätt. 
 

Vi formulerade tre typer av intervjuer riktade mot 3 olika roller. 
 

IT-systemansvarig - I denna intervju hade vi tre uppdelningar i intervjun. 
I denna intervju ville vi få en kontext som utvecklingsgruppen förhåller sig till i projektet. 

Detta innefattade även saker utanför utvecklingslagets arbetssätt. 
Del 1 - Handlar generellt om projektet. Vilka roller och ansvarsområden som ingår i projektet 

och hur dom går tillväga när dom startar upp ett nytt projekt i Region Örebro Län. 
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Del 2 - Handlar om själva utvecklingslaget med systemutvecklarna och projektledare och 

deras arbetssätt. 
 

Del 3 - Handlar om övriga faktorer och roller som kan indirekt eller direkt påverka processen 

och resultatet av projektet. 
 

Projektledare - Under intervjun med IT-systemansvarige fick vi veta att dom har två 

projektledare i detta projekt, en operativ projektledare och en administrativ projektledare. 

Denna intervju blev enbart med den administrative projektledare då den operativa 

projektledaren inte hade tid för att ställa upp på en intervju. Intervjun med den administrativa 

projektledaren handlar om deras roller och skillnaden mellan den administrativa och operativa 

projektledaren och hur dessa samarbetar. 
 

Systemutvecklarna - Denna intervju handlar om själva utvecklingslaget och deras arbetssätt. 

Vi vet från den första intervjun med IT-systemansvarige att dom gillar att jobba agilt, därför 

har vi fokuserat hela intervjun på deras arbetssätt. Under intervjun ville vi få fram vilka 

utmaningar och svårigheter dom har stött på när dom försökte jobba agilt. 

3.4 Validitet & Reliabilitet 
Validitet 

För att säkerställa validitet i vår uppsats hade vi en ordning i hur vi ville hålla våra intervjuer. 

Vid initialt möte med vår kontaktperson på Region Örebro Län kunde denna peka ut vår första 

respondent för intervju, nämligen IT-systemansvarige för projektet. IT-systemansvarige 

kunde i sin tur hjälpa oss säkerställa att även kommande intervjuer hölls med rätt 

respondenter. Genom denna ordning kunde vi säkerställa att respondenterna var kunniga i de 

relevanta områdena för vår uppsats. 

Intervjuer brukar vara subjektiva och därmed svåra att generalisera. Genom att ta fram studier 

som identifierar utmaningar och svårigheter hos andra projekt som jobbar enligt SCRUM, 

som vi använder som analysverktyg i vår uppsats kan vi se om utmaningar och svårigheterna 

liknar varandra. Om utmaningarna och svårigheterna som identifieras i vår fallstudie liknar de 

som andra studier har identifierat kan vi säkerställa att dem inte är unika. 

Reliabilitet 

Eftersom vi har använt oss av intervjuer som är en kvalitativ studie så är det svårt att 

upprätthålla hög reliabilitet. Det här är på grund av att samhället förändras konstant och en 

kvalitativ studie kan tolkas på olika sätt. I det här kapitlet försöker vi vara så detaljerade i vårt 

tillvägagångssätt för att öka reliabiliteten. Även när vi letade tidigare studier så kollade vi om 

studien hade ett fokus som skiljde sig avsevärt från vårt eget, om så var fallet valdes studien 

bort även om den till synes verkade perfekt för vår uppsats. 

3.5 Etik 
Inför och under våra intervjuer var vi noggranna med att följa de etiska aspekterna enligt 

Oates (2006). Vi kontaktade vår första respondent som är IT-systemansvarig för projektet i ett 

tidigt skede i uppsatsarbetet. Detta för att ge denna respondent bra med tid för att hitta ett 
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passande datum och tid för intervjun. Denna intervju användes delvis till att identifiera andra 

relevanta respondenter vi behövde för att kunna genomföra denna uppsats. 

Innan vi startade varje intervju informerade vi varje respondent vad syftet är med uppsatsen, 

vad den kommer handla om och vad svaren på frågorna skulle användas till. 

Vi informerade även att intervjuerna kommer spelas in (efter godkännande från respondent) 

för att senare transkriberas. 

För att få respondenterna att känna sig mer bekväma erbjöd av dom chansen att få vara 

anonyma. Samtliga respondenter gav oss klartecken att få använda deras arbetstitlar, detta 

betyder att dom ej är fullständigt anonyma i uppsatsen. 

För att inte stressa respondenten var vi noga med att komma i god tid till varje intervju. Under 

intervjuerna vara vi lugna och sansade och lät respondenten få komma till tals utan att avbryta 

dom under deras svar på våra frågor. Vi visade entusiasm genom att visa att vi var 

intresserade av vad respondenten hade att säga. Vi gick igenom komplexa svar tillsammans 

med respondenterna för att försäkra oss om att vi förstod rätt (B.J. Oates, 2006). 

3.6 Käll & Metodkritik 
När vi sökte tidigare studier till vår uppsats använde vi oss av databaser som vi kan nå via 

Örebro Universitetsbibliotek, Summon och Scopus. Dessa är rekommenderade av Örebro 

Universitetsbibliotek då artiklar och studier man kan hitta har blivit granskade eller 

vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Vi fann att det var viktigt att våra referenser 

genomgått granskning. 

Vi har använt oss av artiklar som vi inte har hittat på tidigare nämnda databaser utom från 

webbsidor. Dessa artiklar har vi för att verifiera eller ge stöd till rubrikerna Agil metodik och 

SCRUM under litteraturstudiekapitlet. Artiklarna har varit publicerade med författarens namn 

och publiceringsdatum. 

Vid sökning av tidigare studier och artiklar har vi försökt använt oss av så många olika 

författare som möjligt. Det här gjorde vi så informationen vi har tagit del av kommer från fler 

källor och därmed minska risken att författare påverkas av sina egna tidigare arbeten. När vi 

läst litteratur har vi försökt identifierat både ifrågasättbar och motsägningsfull information. 

När vi valde tidigare studier att använda oss av så sållade vi bort de som vi ansåg hade ett 

annat fokus än det som vi har i vår uppsats. Vi märkte att det fanns studier som fokuserade på 

utmaningar och svårigheter som uppkom från specifika situationer. Exempel på sådant är 

utmaningar och svårigheter som specifikt uppkommer när projekt som precis har gått från 

plandriven till agil utveckling. Vi valde även studier som hade ett senare publiceringsdatum 

över de med ett äldre då vi ansåg att de yngre bör vara mer uppdaterade 

På grund av att vi fokuserade på utvecklingslagets arbetssätt så har intervjuerna hållts med 

respondenter som har en direkt kommunikation eller är medlemmar av utvecklingslaget. Inför 

intervjuerna har vi erbjudit respondenten att vara anonym för att försöka göra dom mer 

bekväma att svara på frågorna fullt ut. Respondenten har själv kunnat bestämma svarets 



21 
 

omfång men har betts laborera sitt svar om vi inte har förstått. Tog respondenten upp saker vi 

fann intressant ställde vi följdfrågor. 

3.7 Analysmetod 
Rubriken innehåller vårt tillvägagångssätt för att tolka data samt hur vi använt oss av den i 

vår analys. Vi börjar med att förklara vårt tillvägagångssätt för att göra tolkningar av 

intervjuerna, sedan hur vi använde innehållet av uppsatsen för att göra analysen. 

 

3.7.1 Innehållsanalys 

I resultatkapitlet redovisar vi vår tolkning av svaren från intervjuerna som vi fann relevanta 

för vår uppsats. Vi finner det viktigt att understryka att vår tolkning av dessa svar i 

resultatkapitlet är bara en summering av vad som sades. 

Vi vill påpeka att vi enbart transkriberade intervjun med IT-systemansvarige i projektet, detta 

betyder att parintervjuen med utvecklarna och intervjun med den administrativa 

projektledaren enbart återfinns som ljudupptagning. Vi valde att göra det på det här sättet för 

att spara in tid i uppsatsskrivandet. Vi hade deadline för uppsatsen och vi fann det osäkert hur 

mycket tid återstående delar skulle ta. Det blev tuffare att göra en tolkning av intervjusvaren 

vars intervjuer inte transkriberades och det ger en risk att man tolkar fel. Vi anser dock att 

svaren var så pass tydliga att tolkning av dessa är rättfärdigade. På grund av risken att man 

tolkat fel från ljudupptagningarna så kan analysen bli lidande, dock tyckte vi att vi fick en klar 

bild av deras arbetssätt och därmed är analysen genomförbar. 

Vi använde oss av en metod som heter Innehållsanalys för att ta ut data ur intervjuerna. 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) finns det ett ungefärligt arbetssätt med innehållsanalys 

och vi har valt ut aktiviteter ur metoden som vi ansåg skulle vara gynnsamma för oss. Vi 

valde även att använda oss av Downe-Wamboldts (1992) tillvägagångssätt som tidigt går 

genom varje intervju ytligt för att kunna göra preliminära kategorier. Detta gjorde så att vi 

kunde sortera vårat data enklare. 

För att öka läsbarheten i våra steg har vi valt att lista de aktiviteter vi använt oss av med en 

rangordnad punktlista. 

 Den transkriberade intervjun samt ljudupptagningarna av resterande intervjuer har vi 

läst respektive lyssnat igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten av 

respondenternas svar. 

 

 Vi identifierade de svar som vi fann relevanta för vår uppsats, sedan kondenserade vi 

svaren vilket innebär att vi kortade ner dom men behöll innehållet. 

 

 När vi gick igenom de kondenserade svaren på våra frågor upptäckte vi återkommande 

termer som togs upp på en eller flera av våra frågor.  

Detta blev våra val av kategorier: 

o Möten 
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o Dokumentation & Krav 

o Iterativ process 

o Produktbackloggen 

o Tidsestimering 

Vi sorterade in våra kategorier in i två teman, “Kommunikation” och “Produktbackloggen, 

Krav och Dokumentation”.  

Idén med att hålla möten och föra dokumentation är att upprätthålla en form av 

kommunikation så alla vet vart man befinner sig i projektet. När man jobbar med Krav och 

dokumentation så använder man Produktbackloggen som ett verktyg, det finns ett arbetssätt 

bakom denna och dessa som vi vill ha i åtanke. Därmed valde vi att göra ett andra tema kallat 

“Produktbackloggen, Krav och Dokumentation”, alltså finns det två sidor av ett mynt. 

Inkrementell process är något som man måste förhålla sig till när man arbetar med det 

ovanstående. 

Resultatet av detta återfinns i Resultatkapitlet. 

 

3.7.2 Analystillvägagångsätt 

I inledningen till analyskapitlet redogjorde vi hur vi förhöll oss till utvecklingslagets 

medlemmars arbetstitlar. Vi delade upp analysen i två rubriker, “Kommunikation”, och 

“Produktbackloggen, Krav och Dokumentation”, båda rubrikerna har en förklarade text under 

sig. Kommunikation innehåller det aktiviteter och artefakter som gör stöd för ökad 

kommunikation. Produktbackloggen, Krav och Dokumentation innehåller det arbetssätt som 

kretsar kring dessa saker. Vi tyckte att det blev lättare att jobba med analysen när vi delade 

upp uppsatsens innehåll på det här sättet. Vi är medvetna att det här kan ha påverkat 

tydligheten för en läsare, och att det kan ha gjorts på ett bättre sätt. 

Analysen har ett format där vi först tar upp vad SCRUM innehåller som är relevant, 

identifierat från vår litteraturstudie. Sedan tar vi upp de utmaningar och svårigheter som 

tidigare studier har identifierat. Vi jämförde dessa två sekundärdata för att se vad som redan 

är känt om hur man faktiskt jobbar med SCRUM och vad för utmaningar och svårigheter man 

kan stöta på om man försöker jobba enligt SCRUM. 

Avslutningsvis presenterar vi de utmaningar och svårigheter utvecklingslaget i vår fallstudie 

har stött på, framtaget från vår tolkning av intervjuresultaten. Det här är följt av en 

analyserande text. Genom det här kan vi se om utmaningarna och svårigheterna är unika eller 

inte och om SCRUMs innehåll adresserar detta. 

 

Det här tillvägagångssättet upprepas genom hela analyskapitlet tills vi har täckt allt vi har 

kunnat få fram genom uppsatsen. 
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4. RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras resultaten av våra tolkningar från våra intervjuer som vi 

genomförde i vår fallstudie. Detta är data som vi vill jämföra med vår tolkning av utmaningar 

och svårigheter av tidigare studier, samt SCRUM som återfinns i vår litteraturstudie kapitel. 

 

4.1 PROJEKTiL 

Region Örebro län använder en projektmodell som heter PROJEKTiL när dom ska påbörja ett 

nytt projekt. 

 

“Det är sagt att alla projekt ska använda PROJEKTiL” - Respondenten IT-systemansvarig 

 

PROJEKTilL är framtagen av Stockholm Region och flera landsting i Sverige använder sig av 

den. Region Örebro län är en av dom som använder sig av den och man har modifierat 

projektmodellen för att passa bättre för deras organisation. 

 

Här nedan presenteras en bild av den modifierade PROJEKTiL som Region Örebro län 

använder sig av. 

 

 
 

 

Projekt delas in i faser (blockpilarna ovan), resultatet av varje fas sammanställs i ett dokument 

med förslag om hur man bör gå vidare. För att påbörja nästa fas krävs godkännande av 

projektets beställare. Dessa godkännanden kallas för Beslutspunkter (BP). 

Projektmodellen innehåller några dokumentmallar som var och en är underlag för en specifik 

Beslutspunkt (BP) enligt bilden ovan. 

 

Dokument och dokumentmallar som ingår i PROJEKTiL 1.5:   

Beskrivning av projektmodellen med projektet flöde och faser, beslut, roller, mallar och 

termer. (En kortversion finns för styrgruppsmedlemmar) 

 

 

1. Dokumentmallen Idébeskrivning som är ett underlag för beslut om att starta 

Initieringsfasen. Här beskriver man projektidén med bl.a. bakgrund, önskat resultat av 

ett tänkt projekt, möjlig finansiering m.m. 

2 Dokumentmallen Projektdirektiv med Idébeskrivningen som underlag tas sedan ett 

direktiv fram. Direktivet kan liknas vid en beställning/kravspecifikation där man 

beskriver det tänkta projektet lite närmare med tydliga målformuleringar, beskrivning 

av förutsättningar så som tids- och kostnadsramar. I direktivet anger man också hur 

projektet ska finansieras och hur styrgruppen ska bemannas. 
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3 Dokumentmallen Förvaltningsdirektiv där man bl.a. beskriver vem som ska ta emot 

och förvalta projektets resultat på lång sikt och hur förvaltningen ska finansieras. 

4 Dokumentmallen Projektplan där hela projektets genomförande beskrivs i detalj med 

tidplan, budget, resursåtgång, avgränsningar, förutsättningar, aktiviteter, risker m.m. 

5 Dokumentmallen Uppföljningsrapport används för statusrapportering till beställare 

och styrgrupp under projektets genomförande. 

6 Dokumentmallen Slutrapport används för att sammanfatta resultat och erfarenheter 

från projektet. Här redovisar man hur projektet följt sin planering både vad gäller 

resultat, resurser och ekonomi.  

 

Projektmodellen är väldigt innehållsrik med många viktiga punkter som behövs ses över 

under samtliga faser och beslutspunkter. När man startar upp ett nytt projekt och man arbetar 

sig igenom dessa punkter i projektmodellen tar man alltid upp punktens relevans för det 

specifika projektet. 

 

“Projektmodellen är väldigt bra. Det finns exempelvis beslutspunkter i början som man fyller 

i: Har ni pratat med mottagande? Finns det mottagande förvaltningsorganisation?  

Vad ska hända när projektet är över? Vem tar hand om det då?  

Och då ska vissa kriterier vara uppfylld innan man kan starta projektet, vilket är bra så man 

bara inte kör igång ett projekt utan att ha saker och ting klart för sig ” - Respondenten IT-

systemansvarig 

 

Projektplan 

Projektledaren är den som skriver projektplanen. Denna gör det med hjälp av 

projektstyrningsgruppen och med folk projektledaren tror kan vara behjälplig med projektet, 

exempelvis folk från förvaltningen. 
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4.2 Kartläggning av projekt & organisation 

Denna bild representerar vår tolkning av hur projektet ser ut. Detta är kontexten som 

utvecklingsgruppen befinner sig i. 
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IT-systemägare - Har det totala ansvaret att projektet blir färdigt och levererat. 

 

Produktägare - se operativ projektledare. 

 

Projektstyrningsgrupp 

Denna grupp är själva kärnan som projektet styrs ifrån. Projektstyrningsgruppen representeras 

av representanter från arbetsgrupper (se nedan). Dessa grupper har ansvar inom flera projekt. 

Flera personer i dessa grupper kan ha flera roller i andra arbetsgrupper. 

Projektstyrningsgruppen ansvarar för bland annat att alla arbetsgrupper håller sig inom för 

ramen av projektet. Projektstyrningsgruppen håller sig hela tiden uppdaterad vad som händer 

hos arbetsgrupperna och hur det påverkar projektet och fattar beslut därefter för att se till att 

projektet ska nå sitt slutmål. Saker som en arbetsgrupp kommer fram till kan påverka en 

annan arbetsgrupp. I projektstyrningsgruppen sitter också IT-systemägaren, projektledarna 

och en kommunikatör som ansvarar för all kommunikation med information till intressenter 

av projektets status. Exempelvis ta fram PowerPoints för presentationer, vidarebefordra 

information om projektet till andra kommunikatörer, skriva statusrapport om projektet med 

mera. 

 

Arbetsgrupper 

Arbetsgrupper är grupper med olika fokus och ansvar. Dessa grupper kan sitta med flera 

projekt samtidigt. Samtliga grupper kan ha invändningar på projektet eller komma med nya 

eller förändrade krav. Detta måste dock förankras i projektstyrningsgruppen som har det 

slutgiltiga beslutet om det är krav som kan påverka projektet i stor utsträckning som kan leda 

till att man inte kan hålla budget eller deadline, för att ge ett par exempel. 

 

Exempel på arbetsgrupper är: 

Test och Utbildning - Det är två personer som ansvarar för tester och att ta fram 

utbildningspaket som ska följa med projektet. Detta paket är till webbsomrarna som ska 

använda sig av det för att utbilda redaktörerna som ska använda systemet. 

 

Funktionsspecifikationsgruppen - Tar fram kravspecifikation av funktionalitet och 

inhämtning av nya krav på funktionalitet. 

 

Infrastrukturgruppen - Ansvarar för krav gällande infrastrukturen på projektet. 

 

IT-arkitekturgruppen - Ansvarar för de arkitekturella kraven i projektet. 

 

Projektledning 

Från början var det tänkt att det skulle vara en projektledare, den som nu är den operativa 

projektledaren. Men eftersom projektet i sig är så stort med mycket som skall göras med 

många involverade aktörer så behövde man dela upp projektledarrollen till en operativ 

projektledare och en administrativ projektledare. 

 

Administrativa projektledaren: Ansvarar för den administrativa delen i projektet, detta 

innefattar bland annat administrera projektplanen och projektstyrningsgruppen. Denne 

närvarar på möten med bland annat arbetsgrupper för att lära sig och hålla sig uppdaterad om 

vad som händer i projektet. Detta gör den administrativa projektledaren för att göra det 
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enklare att ställa frågor till projektstyrningsgruppen.  

 

Operativa projektledaren (kommunikatör hos sjukvården): Är produktägare av projektet. 

Driver några av arbetsgrupperna inom projektet, exempelvis funktionsspecifikationsgruppen, 

och strukturgruppen. Ansvarar för att projektplanen följs och för diskussioner om projektet för 

att säkerställa att projektet innehåller det som behövs för verksamheten. 

 

IT-systemansvarig - Ansvarar för utvecklarna och utvecklingsprocessen av projektet och att 

man går framåt mot projektmålet. Den operativa projektledaren besitter inga tekniska 

kunskapen och därför inte vet vad som är tekniskt möjligt att implementera i projektet. På 

grund av detta så har IT-systemansvarige fått tagit en roll som en projektledare med fokus på 

de tekniska bitarna. 

IT-systemansvarige hjälper även de andra projektledarna vid behov. 

 

Utvecklingslaget 

Är den grupp som utvecklar själva systemet. Består av tre utvecklare: 

 

Front-end utvecklare - Kan kallas gränssnittsprogrammerare. Den här utvecklaren verkställer 

den önskade designen på systemet. 

 

Back-end utvecklare - Bygger logiken bakom funktionerna i systemet. End-User ser inte detta 

arbete direkt utom arbetet är kod vars logik körs bakom systemet. 

 

Extern IT-konsult - Denna har roll som Back-End utvecklare i projektet. 

 

 

 

 
 

  



28 
 

4.3 Kommunikation 
Det finns flera typer av möten som SCRUM använder sig av för att kommunicera, dessa har 

vi summerat i en kategori, “Möten”. Krav och Dokumentation är även en form av 

kommunikation, men på grund av dess format har vi tagit med det under temat 

“Produktbackloggen, Krav och Dokumentation” då det finns ett arbetssätt bakom dessa som 

vi vill ha i åtanke. 

4.3.1 Möten 

Det finns inga schemalagda möten mellan utvecklingslaget och någon av projektledarna (detta 

inkluderar IT-systemansvarige). Möten hålls när man känner att det finns behov för det. Detta 

kan uppskattningsvis vara varannan vecka men det har framgått att det kanske inte ens blir 

det. Möten kan även komma i form av spontana diskussioner mellan olika individer. Här kan 

individer även tillkomma mitt under samtalet. Under dessa möten diskuteras bland annat 

funktionaliteten och vad som är viktigaste att göra under den närmaste tiden. En av 

utvecklarna blir även kallad till mindre möten där denne får gå genom och ta beslut på vissa 

krav som kräver teknisk kompetens. Det upplevs som jobbigt då utvecklarna måste lämna det 

den höll på att jobba med. Ett av argumenten som man la fram för att inte hålla i schemalagda 

möten var att man upplevde det som onödigt och tidskrävande. Folk börjar jobba på olika 

tidpunkter och sitter på olika ställen, mer specifikt en av tre utvecklare samt projektledarna 

och produktägaren. 

Mötesanteckningar kan skickas ut efteråt om vad som ska göras eller eventuella förändringar 

som tillkommit. Dock upplevs dokumentation från dessa möten som dåliga. 

4.4 Produktbackloggen, Krav och Dokumentation 
Produktbackloggen är ett verktyg för att förmedla vilka krav som verkställts och vilka som är 

kvar att göra. Den kan även hålla mindre dokumentation som tidigare nämnts. 

Dokumentation kommer i olika former, och vi vill ha allt det här under ett tema då det finns 

ett arbetssätt med dessa som vi vill ha i åtanke. 

 

4.4.1 Inkrementell process 

Utvecklingslaget arbetar med milstolpar i sin utveckling. Milstolpenarna brukar pågå i 4 till 6 

månader, och under milstolpen ska ett visst antal valda krav verkställas. En milstolpe ska 

resultera i en fungerande delleverans av systemet. Tidsestimeringen av varje valt krav för 

milstolpen görs av utvecklarna. I milstolparna arbetarna dom även med icke tidsbestämda 

iterationer. 

4.4.2 Produktbackloggen  

Man använder sig av Team Foundation Server som har en produktbacklogg. Denna består av 

krav. Den används för att förmedla krav med utvecklarna. 
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4.4.3 Krav och Dokumentation 

Dokumentation läggs upp i ett arbetsrum på Region Örebro Läns intranät. Detta innefattar 

mötesdokument, minnesanteckningar, och även funktionsspecifikationen. Detta sköts av den 

operativa projektledaren. 

Krav kommer främst från arbetsgrupperna. Dessa krav läggs oftast upp av IT-systemansvarige 

i Team Foundation Server, som agerar backloggen. Nya krav läggs även in här när 

förändringar har skett från funktionsspecifikationen. Den operativa projektledaren kan lägga 

in krav i backloggen. 

Utvecklarna bär ansvaret att ta krav och bryta ner dom i mindre tasks. När detta är gjort ska 

utvecklarna tidestimera hur lång tid det tar att verkställa dessa. Vissa krav som kräver en viss 

teknisk kompetens får en av utvecklarna gå genom innan dessa hamnar i produktbackloggen. 

Detta upplever utvecklaren som jobbigt och inget av hans egentliga arbetsuppgifter. 

Utvecklarna upplever ibland att det saknas en projektledare som besitter rätt kompetens. 

Förändring av krav sker när individer kopplat till projektet upptäcker att något måste göras på 

ett annat sätt eller om något nytt har inkommit. Ju längre projektet är aktivt ju troligare är det 

att förändringar kommer att ske. Förändring av krav kan även ske när utvecklarna ger 

feedback till den operativa projektledare när man stött på ett hinder. Det kan även hända att 

ytterligare önskemål gällande ett redan färdighanterat krav inkommer till utvecklarna. Nya 

önskemål eller krav kan även inkomma till utvecklarna via emails från diverse håll. Detta 

medför att vissa parter upplever att inga klara direktiv finns vid kommunikation av krav. 

Bilden som ritas upp över hur väl man jobbar med produktbackloggen framgår som otydlig. 

Den lyfts fram som det primära arbetssättet för att kommunicera krav med utvecklarna, men 

att krav som finns där kan vara otydliga. I stället kan utvecklarna uppleva att dom måste tolka 

krav och önskemål själva, och jobba ut ifrån ett hum om hur dom ska verkställas. 

Andra krav som faller in i projektet rör designen av systemet. Extern designfirma står för 

designen och interaktionsdesignen. Detta kommuniceras med hjälp av photoshopbilder och 

dokument av hur dom vill att det ska byggas. Front-end utvecklaren i projektet kan då börja 

bolla idéer med denna designfirma. 

Utvecklarna lägger ingen vikt på dokumentation/kommentering av kod. Denna typ av arbete 

upplever dom som tidskrävande från deras faktiska arbetsuppgifter och i vissa fall rent 

vilseledande i fall kommentarer eller annan teknisk dokumentation inte uppdateras vid 

förändringar. Den dokumentation som utvecklarna gör är en anteckning på krav i 

produktbackloggen om denne är “Färdig” för testning eller inte. 

4.4.4 Tidsestimering 

Tidsestimeringen hålls vid mötestillfällen och kan ibland upplevas som svåra. Det framgick 

under intervjun att en tidsestimering för ett krav kan skilja sig mycket mellan olika individer. 

I många fall skulle man vilja ha mer tid på sig att lösa något än vad andra anser. 
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Definitioner av termer som används verkar även skilja sig och upplevs ibland som jobbiga. 

Vissa använder till exempel “Färdigt” när ett krav är klar för testning, medan andra använder 

“Färdigt” när krav är klara för driftsättning i systemet. 

4.5 Övriga svårigheter och utmaningar som upplevdes under intervjuerna 
 Aktörer inom projektet sitter på olika håll vilket försvårar kommunikation. “Man 

skickar mail med frågorna, men man kanske har flera följdfrågor man behöver svar 

på” - Respondent Administrativ projektledare. 

 

 Flera aktörer har andra jobb utöver detta projekt som kan göra det svårt att tajma in 

när alla sitter och jobbar med detta projekt samtidigt för eventuellt ett möte med mera. 
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5. ANALYS & DISKUSSION 

I det här kapitlet kommer vi att jämföra utvecklingslagets arbetssätt med den agila 

systemutvecklingsmetoden SCRUM och andra projekt gjorde i andra studier vi tagit del av. Vi 

vill få fram om det skulle gynna utvecklingslaget att jobba mer efter SCRUM än deras 

nuvarande arbetssätt. 

5.1 Roller motsvarande Scrum 
Vi har lyckats identifierat individer vars roller i projektet går att jämföras med de som finns 

vid användning av SCRUM. Dessa listar vi snabbt upp tidigt i analysen så det ska kunna vara 

lättare att hänga med. 

 Den operativa projektledarens roll går att jämföra med en produktägare. 

 IT-systemansvariges roll går att jämföra med en Scrummaster. 

 Utvecklarnas roll är densamma och tillsammans bildar ett utvecklingslag. 

 Dessa tre roller tillsammans som ett lag kan jämföras med ett Scrumlag.  

 

I analysen så kommer vi använda titeln på individerna som operativ projektledare, IT-

systemansvarig, och utvecklare i de texter som är direkt relaterade till vår fallstudie. 

I övrig text som använder titlar som produktägare, scrummaster, utvecklare tillsammans är 

kraftigt influerade av Scrum litteratur och tidigare gjorda studier. 

Detta för att ge en chans att identifiera eventuella förhållanden av individers roll och 

arbetsuppgifter i fallstudien som inte motsvarar de Scrumroller som vi jämfört dom med. Det 

är också vår förhoppning att detta ska hjälpa till att förstärka ej utfört arbete som denne 

kanske borde göra på grund av andra arbetsuppgifter den här. 

5.2 Kommunikation 
Två av de tolv agila metodikens grundprinciper talar om vikten att föra möten för upprätthålla 

bra kommunikation. Grundprincipen nummer sex citeras “Kommunikation ansikte mot 

ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom 

utvecklingslaget” (Cockburn, 2000) och grundprincipen nummer tolv citeras “Med jämna 

mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justera sitt beteende där 

efter” (Cockburn, 2000). Detta tolkar vi som att det är viktigt att föra möten och föra dom 

ofta. 

Det finns flera möten som aktivitet i Scrum; Sprintplaneringsmöte, Dagligt Scrummöte, 

Sprintgranskningsmöte. När man planerar det inkrement som ska skapas under en Sprint så 

ska det göras med hela Scrumlaget, detta kallas för sprintplaneringsmöte. Genom att hålla 

sprintplaneringsmötet med hela Scrumlaget så blir det klart för alla vad målet är, det blir ett 

tydligt gemensamt mål (Sutherkand & Schwaber, 2013).  
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I tidigare studier framgick det att man kan hålla dagliga Scrummöten för att öka 

kommunikationen i ett Scrumlag (Brede Moe.N, Aurum.A & Dybå.T, 2011). Denna typ av 

kommunikation möjliggör att alla vet vart man befinner sig i sprinten som ett Scrumlag och 

individuellt. Man minskar risken att man behöver hålla ej schemalagda möten som kan 

upplevas som jobbiga för utvecklarna beroende på vart man befinner sig i sitt arbete. 

Sprintgranskningsmötet är ett informellt möte som hålls efter en avklarad sprint. Mötet 

resulterar i att man kan uppdatera produktbackloggen och definiera troliga poster inför nästa 

Sprint. Detta gör det lättare för utvecklarna som ska verkställa kraven att förstå dom i 

produktbackloggen. Mötet ger även en chans att få kommunicera eventuella hinder man stött 

på, förklara vad som blivit klart och även kunna ge en liten demonstration (Sutherkand & 

Schwaber, 2013). 

Beslut som tas behöver inte involvera alla medlemmar men alla viktiga beslut ska 

kommuniceras till alla i ett lag. Laget ska sedan identifiera de beslut som måste tas 

tillsammans (Sutherkand & Schwaber, 2013). Detta genomsyrar hela den agila utvecklingen 

och styrks av bra kommunikation. 

De utmaningar som kan uppstå i ett Scrumlag som försvårar dessa nämnda aktiviteter är att 

folk infinner sig på arbetsplatsen på olika tidpunkter, och att andra inte vill slita sig från sitt 

arbete när alla väl är på plats (Nils Brede Moe, Aybüke Aurum, Tore Dybå 2011). Likt detta så 

kan en annan utmaning vara att få produktägaren att närvara på möten. Produktägare har 

förmodligen andra arbetsuppgifter på sitt företag och blir därmed upptagen. Valet av 

produktägare blir inte alltid optimalt och det kan ställa till det då det blir svårt att få feedback 

eller annan viktig information snabbt (Nils Brede Moe, Aybüke Aurum, Tore Dybå 2011). 

Det kan vara utmanade för en produktägare att se till att kraven är tydliga innan dom skickas 

in i produktbackloggen. Den här typen av kommunikationssvårighet kan bli förödande för ett 

Scrumlag, främst om det är ett stort projekt med flera kunder. Produktbackloggen är ett bra 

verktyg fram tills att den drunknar i ett stort antal otydliga specificerade krav. Det räcker med 

att en av flera kunder är dålig på att specificera sina krav för att det ska bli svårt för 

utvecklarna att kunna skapa tasks av dessa samt prioritera och tidsestimera dessa. Om en 

detaljerad teknisk analys uteblir eller att man varit dålig med den så kan det finnas krav på 

funktionalitet som är orelevanta för produkten. Detta kan leda till förvirring hos utvecklarna 

och slöseri på resurser (M. Pikkarainen & J, Haikara &O, Salo, P. Abrahamsson & J. Still 

2008). 

I projektet har utvecklarna stött på utmaningar med; otydliga krav, definitionsskillnader av 

termer, duplicering vid verkställande av krav, krav inkommer från olika källor genom olika 

medier, samt problem med tidsestimeringen både på krav och leverans. Det blev oklart om 

utvecklarna får vara med och planera leveranserna inför varje milstolpe eller inte. 

Vi tycker att det framgår ovan att utmaningar som utvecklarna har stött på skulle kunna klaras 

upp vid adoption av SCRUM-aktiviteter rörande kommunikation; Sprintplaneringsmöte, 

Dagliga Scrummöten och Sprintgranskningsmöten. Implementation av Sprintplaneringsmöte 

och Sprintgranskningsmöten kan bli svår då dom jobbar med milstolpar som kan sträcka sig i 

flera månader.  
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Dagliga möten som efterliknar det format Dagliga Scrummöten skulle här kunna 

implementeras och förbättra kommunikationen gällande fler av de utmaningarna av denna 

natur. Under ett sådant möte skulle man kunna upplysa IT-systemansvarige av utmaningar 

som dykt upp under tidigare dag, men också uppdatera samtliga deltagare om framsteg som 

gjorts. Detta hjälper till att uppdatera bilden av vart man som utvecklingslag befinner sig.  

Man skulle troligen kunna få bukt på kravens otydlighet genom att IT-systemansvarige 

kommunicera att utvecklingslaget kräver förbättring av detaljering av inkommande krav. 

Något annat man kan upplysa under mötet är att man efterlyser en absolut definition på 

terminologin inom projektet för att minska missförstånd. 

IT-systemansvariges roll blir att kommunicera det som kommer upp och försöka klara upp 

utmaningar som upplevs. Genom att hålla frekventa möten borde IT-systemansvarige få koll 

på att krav kan inkomma till utvecklarna genom andra medier än produktbackloggen. 

Uppgiften blir då att stoppa detta fenomen helt och säga att krav ska inkomma genom rätt 

process. 

Denna typ av möte är perfekt tid för utvecklarna att få koll på varandra. Det framkom att en 

av utvecklarna får ta sig tid att gå genom all kod för att se till att verkställandet av krav inte 

har dublicerats. Genom att ha frekvent face-to-face-kommunikation varje dag så kan man få 

bra koll på varandra och slippa ta på sig granskning av all kod som en av sina arbetsuppgifter. 

Andra fördelar av face-to-face-kommunikation har lyfts fram i tidigare text. 

Det framkom att utvecklarna inte vill kommentera sin kod då det känns som onödigt och 

jobbigt. Argument som gavs var att om man uppdaterar något så måste man spåra och ändra 

kommentarer. Vi tycker det här ska vara ett krav som ställs på utvecklarna. Kommentarer ger 

en viss grad av försäkran att utvecklingen inte stannar upp om man blir av med en utvecklare. 

Kommentarer behöver oftast inte vara detaljerade om koden inte är väldigt komplex, och vi 

tycker att det finns en antydan på missförstånd vad kommentarer ska innehålla och varför, 

detta kan vi inte verifiera utom är spekulationer från vår sida. 

Vi tycker att dom borde adoptera Sprintar från SCRUM och byta ut milstolparna med dessa. 

Sprintarna sker under kortare perioder som resulterar i klarare mål (Sutherkand & Schwaber, 

2013). Med klarare mål så tror vi att det blir lättare för dom att göra sina prioriteringar och 

tidsestimeringar. Genom att adopterar dom Dagliga Scrummöten, kodkommentering, så 

möjliggörs det att man kan lyckas jobba med Sprintar. Idéen med att jobba agilt är ju att öka 

sin kommunikation på olika sätt så man möjliggör kort och snabb utveckling (Anderson DJ, 

2003). Milstolparna håller på för länge och det är lätt att målet förändras under tiden, och det 

kan samtidigt vara svårt att se det på grund av de andra utmaningar som utvecklingslaget 

redan upplever. 

Vi fick inte riktigt fram om utvecklarna får vara med och planera milstolparna eller inte. 

Annars skulle aktivitet som en Sprintplaneringsmöte vara ypperligt att ha. Detta gör så det blir 

väldigt tydligt vad det gemensamma målet är, vad man ska hinna, och få lite bättre koll på att 

det är möjligt att nå. 
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Ingen aktivitet kunde identifieras där dom satt ihop som ett utvecklingslag tillsammans med 

scrummaster, produktägare och potentiellt andra som produktägaren kan ha bjudit in där dom 

går genom föregående milstolpe. Sprintgranskningsmöte är den aktivitet som är till för just 

detta. Här får man chansen att kunna kommunicera fler av de utmaningar man stött på, bland 

annat att man haft bekymmer med otydliga krav. Otydliga krav kan förebyggas av annat vi 

redan pratat om, men här får man ytterligare ett tillfälle att förbättra sina förhållanden. Det 

gynnar både utvecklingslaget och kunden. 

Som vi tidigare nämnt så uttalades argument emot att ha schemalagda möten. Exempelvis att 

dom börjar jobba på olika tidpunkter, och att en av de tre utvecklarna sitter i en annan 

byggnad, samt projektledarna. Detta verkar leda till att dom föredrar att hålla spontana 

diskussioner med individer när man stöter på dom. Vi tycker att denna typ av mentalitet och 

tillvägagångssätt motsäger sig ett agilt arbetssätt. 

För att adressera det ovanstående stycket så bör man se till att samtliga utvecklare, IT-

systemansvarige, och helst den operativa projektledaren sitter nära varandra och börjar jobba 

samtidigt. Det är att rekommendera att dessa möten är det första som sker på arbetsdagen. 

Utmaningarna och svårigheterna kring kommunikationen hos utvecklingslaget bör man kunna 

göra sig av med. Detta genom att adoptera eller skapa aktiviteter som efterliknar SCRUM´s 

sprintar, sprintplaneringsmöte, dagliga scrummöten, och sprintgranskningsmöten. Man 

behöver även adoptera den agila utvecklingsmentaliteten för frekvent kommunikation och 

kort inkrementell utveckling. 

5.3 Produktbacklogg, Krav och Dokumentation 
Här kommer vi att limitera oss till dokumentation, hantering av krav i produktbackloggen. 

Detta betyder att vi inte fördjupar oss i hur andra grupper i projektet jobbar med 

motsvarande arbete. 

I agil utveckling så föredrar man fungerande kod framför dokumentation (Cockburn, 2000), 

detta betyder dock inte att dokumentation inte bör existera. Produktbackloggen är det verktyg 

man använder för att kommunicera krav till ett Scrumlag (Sutherkand & Schwaber, 2002). I 

tidigare text i analyskapitlet har vi tagit upp vikten med tydliga krav, vad otydliga krav 

medför och sätt för att motverka otydliga krav. 

Agil utveckling lägger inte vikt på dokumentation men minimal dokumentation kan behövas. 

I litteraturen och tidigare studier framgick det att kodkommentarer kan förhindra stop i 

utvecklingen men också underlätta för förvaltare att förstå kodlogiken (Nils Brede Moe, 

Aybüke Aurum, Tore Dybå 2011). Även kan det förväntas att ett Scrumlag har skrivit lätt 

dokumentation om till exempel ny funktionalitet som tillkommer i en leverans. Tidigare del 

av analysen gäller självklart fortfarande, där vi mer gick igenom kommunikationsaspekten av 

dessa delar. 

I projektet framgick det att utvecklarna inte ville föra någon form av dokumentation och att 

det kändes som onödigt. Krav och önskemål kunde inkomma till utvecklarna via emails, dessa 

kommuniceras alltså inte via produktbackloggen.  
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Det framgick att en av utvecklarna tog på sig arbetsuppgiften att granska kod för att 

säkerställa att krav inte verkställts flera gånger. Detta väcker frågor kring hur väl dom faktiskt 

jobbar mot produktbackloggen, tyvärr är det inget vi kan svara på. Det vi dock kan se är som 

vi tidigare skrivit i analyskapitlet att det finns möjlighet att adressera detta genom dagliga 

möten och kodkommentering. Något som nämnts i tidigare studier är dokumentation av ny 

funktionalitet av en leverans. I projektet slipper utvecklingslaget detta då projektet har en 

arbetsgrupp som tar hand om tester och utbildning, där utbildningspaket skapas. Hade inte 

denna grupp existerat så är det tvivelaktigt på grund av den attityd som visats mot 

dokumentation att Scrumlaget hade skapat något sådant. Detta kunde vi se på grund av den 

projektkartläggning vi gjort för att se kontexten utvecklingslaget befinner sig i. 

Den form av dokumentation som utvecklingslaget skulle behöva göra för att adressera vissa 

utmaningar är minimal, även i agil utvecklingsstandard. 

Det som kvarstår är arbetet med produktbackloggen och under resultat ser vi att IT-

systemansvarige hjälper den operativa projektledaren med införandet av krav, vilket enligt 

Scrum är okej. Den operativa projektledaren är ansvarig för att produktbackloggen är 

organiserad, tydligt, helt korrekt alltså Sutherkand & Schwaber, 2002). Dock tycker vi att det 

finns en antydan på att den operative projektledaren inte upprätthåller detta. Det här kanske 

inte är helt på grund av den operativa projektledaren utom även att otydliga krav inte 

rapporterats till denne. Även de långa milstolparna kan vara en anledning till att det är svårt 

att jobba korrekt med produktbackloggen. Produktbackloggen blir massiv och man måste 

identifiera de krav som ska verkställas här näst kan vara utmanande. 

Tidigare i analysen rekommenderade vi att man antingen adopterar eller skapar egna aktivitet 

som efterliknar en Sprint för att nämna den mest relevanta. Om man jobbar med en Sprint 

som pågår under en kortare period istället för en milstolpe som kan ta upp till ett halvår så 

skulle man här kunna skapa en Sprintbacklogg. Sprintbackloggen innehåller de krav som ska 

verkställas för den Sprint man är i (Sutherkand & Schwaber, 2013). Detta gör att 

Sprintbackloggen inte blir massiv och att alla krav är direkt relevanta för det mål man satt. 

Det resulterar i att det blir lättare att identifiera krav som är viktigast i sitt arbete, och därmed 

lättare att prioritera dessa. Nya inkommande krav och förändrade krav är lättare att ta emot 

och hantera på ett lämpligt sätt. Om en Sprintbacklogg eller egen efterliknad artefakt 

implementeras i projektet så är det den operativa projektledarens sak att godkänna den. På allt 

ovanstående så bör detta även resultera i att det blir lättare att se till att kraven är tydligt 

skrivna. 
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6. SLUTSATSER 

Resultatet pekar mot att det inte är lätt att applicera ett eget agilt arbetssätt, och att det finns 

standardiserade agila metoder som redan har identifierat utmaningar och svårigheter som kan 

uppkomma om man inte jobbar med vissa typer av aktiviteter och artefakter. En 

rekommendation som vi vill framhäva är att företag och organisationer bör upplysa sina 

projektdeltagare om det agila manifestet och att man går genom aktiviteter och artefakter från 

standardiserade agila metoder som till exempel SCRUM. Det finns flera agila metoder man 

skulle kunna kolla på för att se vad man skulle kunna adoptera, men vi kan inte genom denna 

uppsats svara på om dessa adresserar de utmaningar och svårigheter som togs upp i uppsatsen. 

Detta på grund av att vi enbart jämförde med SCRUM. 
 

Vi anser att ett utvecklingslag kan adoptera aktiviteter och artefakter för att eliminera 

utmaningar och svårigheterna som kunde identifieras. Vi rekommenderar dock att man 

adopterar ett flertal aktiviteter och artefakter från vald SU-metod då dessa kan ge stöd till 

varandra och öka chansen att utmaningarna och svårigheterna förebyggs eller adresseras.  
 

Förståelse för arbetssättet hos utvecklingsföretaget krävs inte bara hos utvecklarföretaget men 

även av kunden, där till exempel val av produktägaren måste göras noga. Förståelse att tid 

kommer krävas av produktägaren i form av möten och annat, samt att man helst vill ha en 

person som kan befinna sig på plats under projektet. 
 

De utmaningar och svårigheter vi kunde identifiera är relaterade till uteblivande aktiviteter 

och artefakter som SCRUM har. Vår slutsats på utvecklingslagets arbetssätt är att dom inte 

förhåller sig till det agila manifestet. Främst verkar utmaningar och svårigheter kopplas till 

kommunikation. Några tankar vi yttrade mellan oss uppsatsskrivare var att vi inte riktigt 

förväntade oss att utvecklingslaget skulle ha problem med kommunikation på grund av att 

dom var så få deltagare. Överraskande nog stämde inte det. Vi tycker att detta ger vikt till att 

man ska överväga de aktiviteter och artefakter som återfinns i de standardiserade agila 

metoder om man vill jobba agilt. Vi tror att det är lätt för ett utvecklingslag som har få 

deltagare att ta till med att man inte behöver aktiviteter för att öka sin kommunikation, eller 

artefakter för att förmedla information. Läser man vår uppsats så tycker vi att det blir tydligt 

att detta inte är fallet. 

 

Vi tycker att mer forskning kring hur vanligt det är med att man skippar vissa aktiviteter på 

grund av att man har få deltagare och vad det kan leda till bör göras. Även om detta kan vara 

ett samband med varför så stort antal misslyckas när dom försöker jobba agilt. 

 

Vår uppsats skulle kunna ge stöd till att utvecklingslag med ett färre antal deltagare 

fortfarande stöter på utmaningar och svårigheter vid uteblivandet av vissa aktiviteter och 

artefakter. Vår uppsats skulle man även kunna använda för att peka på vikten av vissa 

aktiviteter och artefakter vid agil systemutveckling. 
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8. BILAGOR 

 

Frågor till projektledaren - (semistrukturerad intervju) 

Förhållningssätt av terminologi: 

Projektmetod är upplägg och instruktioner av genomförandet av ett projekt. Detta inkluderar 

till exempel val av systemutvecklingsmetod eller val att inte använda en. Det inkluderar också 

vilka aktörer som medverkar i projektet och deras roller, samt yttre aktörer som inte är med i 

systemutvecklingslaget. 

Yttre aktörer/aktörer utanför intranät-projektgruppen är individer eller myndigheter, 

organisationer etc. som har en påverkan på ert projekt, men som står utanför 

systemutvecklingsmetoden. Alltså som inte aktivt jobbar med systemutvecklingen i projektet. 

Fråga 1-5: Handlar om SU-metoder generellt och roller/ansvar i det här projektet och 

generellt hos IT-projektet hos er. 

Fråga 6-11 Handlar om själva projektgruppen och deras arbetssätt med projektledare och 

utvecklarna. 

Fråga 12-15: Övriga faktorer och roller som kan indirekt eller direkt påverka resultat av 

intranät-projektet. 

Fråga 16: Till exempel att det finns en aktörer som vi borde tala med. 

 

1. Vet du om ni använder en projektmodell inom Region Örebro län? 

a. Om ja, vilken och vem valde ut den? 

i. Vilka delar i den projektmodellen tycker du fungerar bra? 

ii. Vilka delar i den projektmodellen tycker du fungerar mindre bra? 

b. Om nej, Vem har denna kunskap? 

 

2. Jobbar ni efter en SU-metod i intranät-projektet?  

a. Om ja, vilken/vilka?  

b. Om nej, varför inte? 

 

3. Skulle du vilja jobba efter en SU-metod? 

a. Om ja, vilken? 

 

4. Vilka aktörer/roller finns inom intranät-projektgruppen, och skiljer sig dessa från 

andra projektgrupper? 

 

5. Vilken är din roll/roller?  

(kommer troligtvis bli besvarad i föregående fråga) 

6. Hur arbetar ni idag med intranät-projektet?  

(själva projektgruppen med utvecklarna och projektledaren etc.) 
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7. Hur är de framtida användarna involverade i projektet? 

 

8. Har ni hittat utmaningar/svårigheter i ert arbetssätt? Om ja, vilka? 

 

9. Har ni försökt hitta lösningar på de eventuella bristerna? Om ja, vad? 

 

10. Vad tycker du fungerar bra med ert arbetssätt idag? 

 

11. Finns det något som du skulle vilja förbättra i ert arbetssätt? 

 

12. Finns det något annat som skulle kunna underlätta projektarbetet för er? 

 

13. Finns det andra aktörer utanför intranät-projektgruppen som kan direkt eller indirekt 

påverka projektet?  

a. Om ja, vilka är dessa och vad är deras roller? 

 

14. Uppfattar du att det finns fördelar respektive nackdelar med hur dessa roller kan 

påverka projektarbetet? 

 

15. Har ni skyldigheter gentemot andra myndigheter eller andra instanser? Till exempel 

dokumentation? Om ja, vilka är dessa myndigheter? 

 

16. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Intervju med utvecklare 

Förhållningssätt av terminologi: 

Yttre aktörer/aktörer utanför intranät-projektgruppen är individer eller myndigheter, 

organisationer etc. som har en påverkan på ert projekt, men som står utanför 

systemutvecklingsmetoden. Alltså som inte aktivt jobbar med systemutvecklingen i projektet. 

Fråga 1-7 Handlar om själva projektgruppen och deras arbetssätt med projektledare och 

utvecklarna. 

 

1. Vilken är din roll/roller?  

 

2. Hur arbetar ni idag med intranät-projektet?  

 

3. Hur är de framtida användarna involverade i projektet? 

 

4. Har ni hittat utmaningar/svårigheter i ert arbetssätt? Om ja, vilka? 

 

5. Har ni försökt hitta lösningar på de eventuella bristerna? Om ja, vad? 

 

6. Vad tycker du fungerar bra med ert arbetssätt idag? 

 

7. Finns det något som du skulle vilja förbättra i ert arbetssätt? 

 

8. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Intervju med projektledare 
 

1. Beskriv din roll inom intranät-projektgruppen?  

 

2. Vilken roll har den operativa projektledaren? 

a. Hur samarbetar ni med varandra? 

 

3. Har ni hittat utmaningar/svårigheter i ert arbetssätt? Om ja, vilka? 

a. Finns det något som du skulle vilja förbättra i ert arbetssätt? 

 

4. Vad tycker du fungerar bra med ert arbetssätt idag? 

 

5. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 


