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Abstract 

Dagens samhälle är beroende av väl fungerande mjukvara. I en teknisk revolutionerande 

värld är det viktigt att ha en mjukvara som ständigt utvecklas och underhålls. Produkter 

som kräver detta är bl.a. datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Dessa produkter är bara 

en del av mängden inom dagens industri som är beroende av mjukvara och har en stor 

betydelse i den moderna människans vardagliga liv. I samband med utvecklingen av 

sådana produkter måste även mjukvaran utvecklas i samma takt. Detta sätter krav på 

mjukvaruindustrin.  
 

Ett utvecklingsprojekt måste ha en fungerande arbetsmetod för att ständigt utveckla 

mjukvara på bästa möjliga sätt som uppfyller krav på produkten inom dagens marknad. Ett 

sådant arbetssätt är agila metoder som kännetecknas bland annat av att det hålls en bra 

kommunikation med kunden och anpassar mjukvaruutvecklingen efter kundens krav. 

Detta är möjligt då hela projektet utförs i ett flertal olika iterationer, som vid varje avslut 

levereras till kunden som återkopplar med eventuella förändringar eller vidare krav.  
 

Denna uppsats inriktar sig på en agil metod, Scrum. Det finns en bred mängd information 

gällande Scrum och hur metoden ska tillämpas. I denna uppsats görs en jämförelse mellan 

beskrivningen av Scrum i teorin och den praktiska tillämpningen i mjukvaruprojekt på 

företag. Studien genomförs på konsultföretaget Slagkryssaren AB, som för tillfället är på 

uppdrag vid ett annat företag. Deras projekt går ut på att utveckla en redan fungerande 

mobilapplikation. I projektet tillämpar utvecklingsteamet Scrum, vilket medför att 

projektet kan studeras utifrån vetenskapligt perspektiv. Företaget och projektet får inte 

nämnas i denna studie med hänsyn till företagets begäran. 
 

Studien påvisar både skillnader och likheter mellan utvecklingsteamets arbetssätt samt 

teorin bakom Scrum. Vid en jämförelse finns skillnader i vilka roller som ingår i 

utvecklingsteamet samt rollens ansvarsområde. Utvecklingsteamet tillämpade dock nästan 

alla artefakter, som finns beskrivet inom teorin om Scrum. Den enda artefakten som 

utvecklingsteamet har valt att avstå ifrån är att göra ett processdiagram, som grafiskt visar 

förhållandet mellan kvarvarande tid och arbete. 
 

En utveckling som framgår av studien är att det fysiska pappersarbetet under projektet har 

blivit digitalt. Utvecklingsteam har börjat använda webbaserade program för att hantera 

dokumentation och följa upp arbetet, vilket underlättar för medarbetare som inte kan 

närvara på arbetsplatsen för de dagliga mötena. 

  



 
 

Abstract 

Today's society is dependent on the proper functioning of the software. In a revolutionary 

technological world, it is important to have software that are continually developed and 

maintained. Products that require this includes computers, tablets and mobile phones. 

These products are only part of the amount in today's industry that is dependent on the 

software and has a great importance in modern man's everyday life. In connection with 

the development of such products, the software must also develop at the same pace. This 

puts demands on the software industry. 

 

A development project must have a working methodology for the continuous 

development of software in the best possible way, which meets product requirements in 

today's market. Such approaches are agile methods that are notable in ways to keep up 

good communication with the client and customize the software development according 

to customer requirements. This is possible when the entire project is carried out in several 

different iterations, at each termination delivered to the customer who reconnects with 

any changes or further requirements. 

 

This paper focuses on an agile methodology, Scrum. There are a wide variety of 

information regarding Scrum and how the method should be applied. In this paper a 

comparison is made between the description of Scrum in the theory and practical 

application in software projects for companies. The study is conducted at consulting firm 

Slagkryssaren AB, whom are currently on assignment at another company. Their project 

is to develop an already functioning mobile application. The development team applies 

Scrum their project which facilitates that it can be studied from a scientific perspective. 

The company and the project must not be mentioned in this study with regard to the 

company's request. 

 

This study demonstrates both the differences and similarities between the development 

team's approach and the theory behind Scrum. When comparing the differences in the 

roles, it involved the development and the responsibility of the roles. The development 

team applied however, almost all the artifacts, which are described in the theory of 

Scrum. The only artifact that the development team has decided to give up is to make a 

process diagram, which graphically shows the relationship between the remaining time 

and work. 

 

A development that is clear from the study is that the physical paperwork for the project 

has become digital. Development team has started to use web-based application to manage 

documentation and follow up work, making it easier for employees who cannot attend the 

workplace for daily meetings. 
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1. Introduktion 
 

Mjukvaruutveckling blir en allt viktigare del av dagens industri. För företag är det en 

förutsättning att en vara blir färdig i tid och är väl fungerande, vilket lägger stor vikt på att 

man har ett smidigt arbetssätt. “En modern värld kan inte fungera utan mjukvara”, så 

skriver Ian Sommerville i boken “Software engineering” (Sommerville, 2011. Sida 4). 

Detta tyder på att fungerande mjukvara idag har stor betydelse och ständigt måste 

underhållas. En modern värld är i ständig utveckling och för att utvecklingsprojekt ska 

upprätthålla en kontinuerlig utveckling behövs väl fungerande arbetsmetoder. 

1.1  Bakgrund 
 

Det finns flera metoder för projektledning och systemutveckling enligt Harvey Maylor 

(Maylor, 2010). En av anledningarna till att det finns flera olika metoder är att projekten 

de tillämpas på är så olika att det inte finns någon metod som passar för alla typer av 

projekt, det vill säga vissa metoder är specifika för just ett område. Inom systemutveckling 

är vattenfallsmodellen ett exempel på en sekventiell modell (Thummadi, Shiv, Berente. 

2011) där det finns ett tydligt syfte och mål, som ska uppfyllas innan nästa steg kan 

påbörjas. En renodlad metod behöver inte passa alla projekt, vilket medför en 

bekvämlighet med anpassningsbara metoder men där de grundläggande principerna 

tillämpas.   

 

Agile betyder på svenska lättrörlig eller vig (Esselte Studium, 1983. sida 10), vilket 

anspelar på metodens flexibla sätt att arbeta. Grundtanken med agila metoder är att i en 

föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändringar som en del av 

verkligheten (AgileSweden, 2014). Enligt Tomas Gustavsson (Gustavsson, 2007) finns det 

tre olika kategorier, nytta per krona, flexibilitet och tydlighet, som kan sammanfatta agila 

metoder.  

 

Nytta per krona 

Under hela projektet har projektgruppen ett nära samarbete och en kontinuerlig dialog 

med kunden där projektets prioriteringar identifieras, uppdateras och diskuteras. 

Projektets fokus hålls endast på det arbete med högst prioritering, därmed utförs det 

viktigaste först. Detta gör hela arbetsprocessen effektiv och sparsam (Gustavsson, 2007. 

sida 15).  

 

Flexibilitet 

Kunden ger kontinuerlig återkoppling till arbetet och om något behöver förändras under 

projektets gång, är det lätt att anpassa projektet efter kundens önskningar (Gustavsson, 

2007. sida 15).  
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Tydlighet 

Projektet följs upp dagligen, vilket gör att status kan följas genom hela projektet. En daglig 

kommunikation gör även att utvecklarna vet vart i projektet de övriga 

projektmedlemmarna befinner sig i arbetsprocessen (Gustavsson, 2007. sida 15). 

 

En verksamhet arbetar efter att gå från idé till färdig produkt med lönsamhet (Anderson, 

2003). För att ett företag ska vara framgångsrikt och lönsamt måste det följa marknaden 

och ha en kontinuerlig kommunikation med kunderna. Detta då marknadens krav på en 

produkt ständigt förändras, vilket betyder att produkter, som utvecklas på ett företag, ska 

kunna anpassa sig snabbt efter kundernas önskemål och behov. Därför är det viktigt att 

företagen inom sina projekt har ett nära samarbete och relation till kunderna. En metod 

som har dessa som sina grundpelare är agila metoder (Agilemanifesto, 2001). 

1.2   Problembeskrivning 
 

Agila metoder är ett antal olika arbetssätt som alla grundar sig i en iterativ arbetsprocess 

med flera delmål (Agile Alliance, 2013). Innan agila metoder utvecklades har 

systemutvecklare använt en så kallad vattenfallsmetod, där projektet sätter upp 

slutprodukten som mål som hela projektgruppen ska arbeta mot. Risken var att mjukvaran 

antingen hade blivit fel eller att produkten inte blev färdig i tid (Nylén, 2014). Det 

medförde att en ny projektledningsmodell behövdes vilket resulterade i agila metoder. 

 

Idag finns mycket material att läsa för att lära sig om hur man ska arbeta agilt och vilka 

olika verktyg inom metoden som finns att tillämpa. Sådan information kan dels hittas på 

Stockholms stadsbibliotek (Stockholms stadsbibliotek, 2014). Information om agila 

metoder återfinns även på sökmotorer som Google (Google, 2014) eller på databaser som 

Science Direct (Science Direct, 2014) där olika artiklar och uppsatser finns lagrade 

elektroniskt. I dessa källor återfinns olika variationer av detaljerad litteratur, där tanken är 

att följa beskrivningarna slaviskt för att uppnå målet om en färdig produkt. Men hur stor 
del av det som beskrivs om agila metoder behövs och används i verkliga projekt i 
industrin? 

1.3 Företag 
 

Undersökningen utförs på konsultföretaget Slagkryssaren AB (Slagkryssaren, 2014) för att 

titta närmare på ett av deras projekt. Tre stycken utvecklare från Slagryssaren AB är 

uthyrda till ett företag, där det pågår ett mjukvaruprojekt som handlar om att utveckla en 

mobilapplikation till både iOS och Android. Vilket företag de är uthyrda till får inte 

nämnas i uppsatsen på företagets begäran. Vilken typ av applikation det är har ingen 

relevans till detta arbete, men det refereras till projektet i rapporten. Projektet beskrivs 

inte i detalj under studien, utan det fokuseras på utvecklingen av projektet och 

utvecklarnas arbetssätt.  
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Projektet handlar om att utveckla en redan fungerande applikation för iOS (Apple, 2014) 

och Android (Android, 2014). Under utvecklingen ska applikationen optimeras, vilket 

betyder att applikationen kommer att göras mer användarvänlig med snabbare sökningar 

och bättre sökresultat. Applikationen ska även få nya funktionaliteter för att kunna 

konkurrera med liknande programvara på marknaden. 

1.4  Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva en jämförelse av agila metoder teoretiskt mot hur 

metoden tillämpas i det studerande företagsprojektet. I och med att det finns många olika 

slags sorter av agila metoder väljs en inriktning inom området. I det här fallet inriktas 

studien på den agila arbetsmetoden Scrum (Schwaber & Sutherland, 2013). För att jämföra 

teorin mot praktiken studeras ett mjukvaruprojekt på ett företag, som tillämpar Scrum, i 

industrin. Teorin om Scrum jämförs då med företagets arbetssätt. I uppsatsen påvisas 

likheter och olikheter mellan teorin och den praktiska användningen. Under denna studie 

undersöks om det finns teori om Scrum som inte används i projektet och varför den i så 

fall inte används. 

1.5  Mål, samhällsnytta, etik och hållbar utveckling 
 

De mål, som ska uppnås med den här studien, är att påvisa hur agila metoder tillämpas på 

företag. Med hjälp av studien som görs ges en återkoppling till företaget i frågan på vad 

som skulle kunna användas i deras arbetsmetod för att kunna förbättra projektmetoden. 

De skillnader som nämns i uppsatsen kan även tas till vara på andra företag som också 

tillämpar agila metoder och Scrum. Oavsett storlek på företaget eller projektet, kan 

förbättringar i en arbetsmetod alltid göras. Förbättringar så som att lägga till eller utveckla 

befintliga verktyg i ett företags arbetsmetod. 

 

Att arbeta i grupp betyder att medlemmarna kontinuerligt tar del av varandras 

arbetsuppgifter, vilket betyder att de är medvetna om hur det går för alla i 

projektgruppen. Det är också så att när mjukvara utvecklas för ett företag, vilket oftast är 

sekretessbelagda projekt, har utvecklarna ansvaret över att information inte distribueras 

till obehöriga. All sekretesskänslig information ska skötas konfidentiellt.  

 

Hållbar utveckling är något som blir allt mer betydelsefullt. Det handlar om att man 

utvecklar dagens samhälle utan att det påverkar naturen eller människorna på negativt 

sätt. I det här fallet är det främst miljön samt de ekonomiska och sociala aspekterna som 

utvecklas. Om det finns en väl fungerande projektledningsmetod som optimerar arbetet, 

är risken mindre att man behöver ändra och göra om något i projektet. Material behöver 

kanske inte bytas ut på produkten och anställda kanske inte heller behöver arbeta fler 

timmar än vad det var planerat från början. Då datorer drivs av elektricitet ska dessa 

användas med sparsamhet och samma sak gäller sparandet av råvaror.  
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Med väl fungerande projektledningsmetod kan projekt slutföras i tid, vilket påverkar 

kostnader för projektet då både tid och resurser sparas. Om projekt blir sparsamma 

påverkar det leverantörernas inkomster, då företag inte har behov av lika stora resurser. 

Dessa resurser kan exempelvis vara inhyrda konsulter från konsultföretag, datorer och 

maskiner. 

 

Ett smartare sätt att arbeta kan spara resurser och gynna den hållbara utvecklingen på 

många sätt. Det kan vara från att bevara god miljö till att spara pengar. Skulle något bli fel 

under arbetets gång kommer företaget få betala för de extra timmarna utvecklarna lägger 

ner för att rätta till problemet. Därför är det bra att grundligt planera projektets alla 

skeden, så att de olika tillvägagångssätten i projektet är kartlagt. En gemensam planering i 

projektgruppen skapar även gemenskap i sinsemellan projektmedlemmarna då man för 

kontinuerlig kommunikation dagligen, och upprätthålla en bra gruppdynamik. På det här 

sättet kan man se vilken påverkan ett arbetssätt kan ha även utifrån sociala aspekter.   

1.6  Metod 
 

Ett flertal olika metoder kan tillämpas vid datainsamling. Beroende på mängden insamlad 

data samt användningsområde kan olika metoder användas under en studie. I följande 

avsnitt beskrivs de olika metoderna för datainsamling som används i samband med studien 

i frågan. Utöver dessa beskrivs två olika perspektiv vid datainsamling, kvalitativt och 

kvantitativt samt en induktiv ansats och en deduktiv ansats.  

 

“I den kvalitativa forskningen är förhållningssättet förutsättningslöst och forskaren 
försöker möta situationen som om den alltid vore ny och strävar efter en helhetsförståelse 
av speciella förhållanden; allt för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen” 
(Olsson & Sörensen, 2004. Sida 62). En kvantitativ metod utgörs av en statistisk analys, där 

en stor mängd insamlad fakta studeras i relation till varandra för att dra slutsatser om 

enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2003). Detta skiljer sig från den kvalitativa 

metoden. En kvalitativ metod fokuserar istället på en fördjupad analys av enstaka 

fallstudier med ett induktivt tänkande som utgångspunkt (Bell, 2000). En induktiv ansats 

utgår från verkligheten och slutsatser härleds sedan utifrån observationer. Ett induktivt 

arbetssätt används för att “studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat 
undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen 
formulera en teori” (Patel & Davidson, 2003. Sida 24). I en deduktiv ansats formas 

hypoteser utifrån befintlig teori som sedan empiriskt testas och ger en slutledning och ett 

resultat. Vid ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten vara hög då utgångspunkten tas 

från redan befintlig teori, forskningsprocessen blir då inte påverkad av subjektiva 

uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). “Deduktion innebär att man gör en logisk, 
tankemässig slutledning” (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001. Sida 200). I denna uppsats 

tillämpas en kvalitativ metod. Detta då undersökningarna genomförs grundligt på ett 

företag med hjälp av intervjuer och enkäter med öppna svar. Det genomförs även 

enkätundersökningar på ett fåtal IT-företag för att få en generell förståelse för hur 

projektledningsmetoderna ser ut i industrin. Eftersom resultaten är baserade 
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på  observationer och analys av ett fåtal fallstudier, används ett induktivt arbetssätt under 

studien. 

 

För uppsatsen används olika metoder för att analysera hur agila metoder på bästa sätt kan 

anpassas till ett projekt. Inledningsvis görs det en undersökning på projektet rörande de 

olika verktyg utvecklarna använder, samt vilka uppgifter de olika rollerna inom en 

projektgrupp borde ha enligt teorin jämfört med hur medlemmarna i projektgruppen delar 

upp arbetsuppgifter. Undersökningen är utformad som en enkät som utvecklarna fyller i 

på veckobasis för att rapportera kring vilka verktyg de har använt, hur de har 

kommunicerat inom projektet samt hur arbetet har fortlöpt.  

 

Undersökningen följs sedan av kvalitativa personliga intervjuer med utvecklarna, där det 

fokuseras på vardera respondents erfarenheter av de nuvarande arbetsmetoderna i deras 

projekt. Det här resulterar i en diskussion och slutsatser.  

 

Ovanstående tillvägagångssätt görs för en detaljerad observation av hur agila metoder 

tillämpas i praktiken. Med endast en observation kan resultatet av studien ej beskrivas 

som generell. För att få en generell jämförelse görs även en kvantitativ enkätundersökning 

hos ett flertal IT-företag kring arbetsmetoden Scrum. Denna undersökning görs inte lika 

detaljerad som undersökningen av arbetsmetoden hos företaget i frågan. Detta då enkäten 

endast berör vilka olika verktyg som företagen tillämpar, samt hur de använder metoden. 

Resultatet av enkäten ger en sammanfattning av de praktiska tillämpningarna av agila 

metoder på ett urval av IT-företag.  

 

De skillnader vad gäller teori och praktik, som påvisas i den specifika företagsstudien, 

antas inte gälla för alla företag generellt. Om teorin och den praktiska tillämpningen av 

Scrum skiljer sig, antas induktivt att arbetsmetoden anpassas på olika sätt till generella 

projektarbeten på företagen i industrin. Detta då skillnader och likheter kommer att 

undersökas både kvantitativt och kvalitativt.  

1.7  Projektets avgränsningar 
 

Om man ska fördjupa sig inom agila metoder inses det att det är ett brett område. Det 

finns mycket inom agila metoder som man kan välja att undersöka närmare. Enligt 

Agilesweden (Agilesweden, 2014) omnämns Agil som ett paraplybegrepp för flera olika 

utvecklingsmetodiker med olika värderingar och attityder, dock med vissa gemensamma 

grundprinciper. I den här uppsatsen kommer endast en metod inom agila metoder, Scrum, 

att studeras närmare. Endast skillnader mellan hur Scrum står beskrivet i litteraturen och 

hur den tillämpas i den faktiska praktiken kommer att presenteras i uppsatsen. 

1.8 Disposition 
 

I kapitel 2 ges en djupare bakgrund i agila metoder och i vilka typer av projekt metoden 

kan tillämpas. Här beskrivs även de olika delarna, uppbyggnaden och strukturen av 
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arbetsmetoden i sin helhet. I kapitel 3 beskrivs de olika metoder som använts för att 

studera den praktiska tillämpningen av agila metoder. De olika metoder som används för 

att studera projektet på företaget och få en nära observation av tillämpningen, samt de 

metoder som används för att få en generell uppfattning av metodens tillämpning. I kapitel 

4 presenteras hur arbetet har genomförts och hur man använde sig av olika 

undersökningar för att kunna ta del av utvecklarnas arbete. I kapitel 5 redogörs för vilka 

resultat som har tagits fram i samband med arbetet. Här analyseras även kring resultatet av 

fältstudien, finns det skillnader mellan hur agila metoder tillämpas i teorin jämfört med 

verkligheten, och vilken återkoppling kan ges till företaget i fråga. Genom hela fältstudien 

har ett nära arbete hållits och alla delar i arbetsprocessen granskats. Detta ger en bra grund 

för denna analys. I kapitel 6 presenteras skillnaderna mellan den teoretiska beskrivningen 

av Scrum och hur det tillämpas i praktiken på företaget. Kapitlet avslutas med en 

reflektion av hur tillämpning av Scrum ser ut generellt på företagen. De resultat som 

framkommit från de olika metoderna i arbetet jämförs med teorin. I kapitel 7 redogörs för 

de slutsatser om uppsatsen.   
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2. Teori 
 

För att påvisa skillnaden mellan traditionella projektledningsmodeller och de agila 

förklaras vad som är typiskt för de båda arbetssätten. Som den senaste tekniken 

effektiviseras även arbetsmetoder för att projekten ska kunna nå nya möjligheter (Braude 

& Bernstein, 2010). Agila metoder utvecklades för att göra ledningen och planeringen 

effektiv i projekt. I det här kapitlet presenteras hur metoderna för projektledning inom 

mjukvaruutveckling såg ut innan agila metoder började användas och vilka faktorer som 

gjorde att agila metoder växte. Som nämnt tidigare, är agila metoder ett samling för ett 

antal olika metoder med samma karaktär. Dessa har tagit avstamp från ett gemensamt 

manifest och principer, vilka också kommer att tas upp i det här kapitlet. 

2.1 Traditionell projektledning 
 

Då flera arbetar med samma projekt behövs ofta en metod för att samordna arbetet och 

alla medlemmar som tillhör projektgruppen. Innan agila metoder började användas 

tillämpades traditionella metoder av en annan strategi. Dessa metoder kallas för 

traditionella vattenfallsmetoder. (Braude & Bernstein, 2010) 

 

För att minska risken för misslyckande i utveckling av programvara, föreslogs 

vattenfallsmodellen av Royce under 70-talet. Som alla projektledningsmetoder 

utvecklades även denna modell för att kunna ge stöd åt utvecklingsprocessen och 

kontrollera att kostnad, tid och kvalitet inte uteblir. Det som gör den här modellen 

annorlunda i jämförelse med agila metoder är att strukturen på arbetssättet, som är 

uppdelat i ett antal olika faser. Arbetsgången är en enkelriktad top-down-strategi som 

betyder att projektet delas upp i mindre sektioner där det inriktas på ett specifikt område 

(Thummadi, Shiv, Berente. 2011), vilket visas i Figur 2.1. 

 
Figur 2.1. Vattenfallsmodellen karaktäriseras av sekventiella faser. Källa: Eric J Braude, Michael E. Bernstein 
(2010). “Software Engineering: An Object-Oriented Perspective”. Wiley, 2:a upplagan. sid 10 

 

Vattenfallsmetoden består av kravspecifikation, design, implementering, testning och 

underhåll av mjukvaran som är under utveckling. Detta eftersom projektet planeras under 
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den här tiden. Vid arbetet med kravspecifikationen ökar kunskapen om projektet i frågan, 

då det analyseras och samlas in nödvändig information som bearbetas. Det sätts upp krav 

på systemet som ska utvecklas, vilket bland annat handlar om systemets funktionalitet 

men också om faktorer som kostnad, prestanda och trovärdighet. Det skapar en gemensam 

bild av systemet för både utvecklare och användare (Hans van Vliet, 2000). I den första 

fasen diskuteras inte hur lösningarna ska implementeras, utan detta görs av arbetsgruppen 

som ska göra designen för produkten. Under denna tid genomgås arbetet noggrant igenom 

för att den sedan ska kunna implementeras och testas om programvaran motsvarar 

kravspecifikationen. 

Tabell 2.1. Vattenfallsmodellen består av ett antal faser. Figuren visar vilket typ av arbete det utförs i varje 
fas. Källa: Eric J Braude, Michael E. Bernstein (2010). “Software Engineering: An Object-Oriented 
Perspective”. Wiley, 2:a upplagan. sid 33 

Fas Beskrivning 

Kravspecifikation Specificera vad produkten ska göra. 

Design Specificera hur kraven ska passa ihop och implementeras. 

Implementering Implementera designen. 

Testning Exekvera mjukvaran eller använd produkten med testdata för att 

felsöka. 

Underhåll Rätta till nuvarande och framtida fel och introducera nya 

funktionaliteter genom att utveckla produkten. 

 

Vattenfallsmodellens faser ger också en förståelse för hur organisationen av de inblandade 

utvecklarna ser ut vilket står beskrivet i Tabell 2.1. Varje fas är strikt inriktad på att utföra 

en sorts arbetsuppgift. Utvecklarna skriver kravspecifikationen och lämnar över arbetet 

till en annan grupp som ska designa produkten och skicka denna vidare till 

implementerarna. Efter det fortsätter testarna arbetet. På det här sättet går ett projekt 

igenom varje fas en gång under utvecklingen för att produkten ska vara färdig att leverera 

efter sista fasen (Braude & Bernstein, 2010). Det är därför viktigt att arbetet är väl 

dokumenterat innan projektet lämnas över till nästa  arbetslag, vilket resulterar i att 

vattenfallsmodellen är en dokumentationskrävande metod som på engelska kallas för 

“heavy-weighted methodology” (Gustavsson, 2007)(Qurashi, Khan. 2011). 

2.2 Vattenfallsmetodens nackdelar 
 

Det ekonomiska aspekten är viktig för projekt, då många projekt inte slutförs i tid och 

kräver större resurser än beräknat. De agila metoderna utvecklades för att öka vinsten 

(Anderson, 2003). Från projektledarens sida ska produkten utvecklas på ett effektivt sätt 

för att minska risken för misstag under projektet, vilket även uppskattas av intressenterna. 
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Som nämnts ovan, är traditionella metoder dokumentationstunga. Detta gör att 

dokumentering kräver mer tid i traditionella projekt än i agila (Anderson, 2003). Något 

annat som kan påverka misslyckande av vattenfallsmetoden är att det läggs upp en plan 

för hela projektet, vilket resulterar i att det inte går att introducera eller ta bort 

funktionaliteter under projektet (Bruegge & Dutoit, 2009). Detta kan göra att förändringar 

inte kan hanteras på ett effektivt sätt. Sådana konsekvenser gör att många projekt blir 

försenade, vilket betyder att kostnader för produktens utveckling växer. (Hannola, 

Friman, Niemimuukko, 2013) (Gustavsson, 2007). Detta syns även i statistiken, som i 

Figur 2.2.  

 
Figur 2.2. Statistik från 2012 mellan agila och vattenfallsmetoder utförd av the Standish Group (Standish 
Group, 2014). Detta är en organisation som samlar in data om verkliga fall om projektens lyckande och 
misslyckande från IT-industrin. Figuren visar andelen för ett slutfört och lyckat projekt var större för agila 
projekt år 2012. Källa: Nicholas Gouy, Agile with guts - A pragmatic guide to value-driven development. sid 
12. 

2.3 Agila metoder 
 

Vattenfallsmodellen ansågs vara ett trögt arbetssätt, då det utvecklades nya metoder för 

projektarbete under 1900-talet (Agilemanifesto, 2001). Dessa nya metoder var mer 

lättrörliga och var mer flexibla i frågan om förändringar från både kundens och 

utvecklarnas sida. Agila metoder är ett paraplybegrepp för arbetsmetodiker med samma 

värderingar och principer (Agilesweden, 2014), vilka presenteras i detta avsnitt. Dessa 

arbetsmetoder är lättviktiga, vilket menas med att de är enkla att följa med några få regler 

(Nyman, 2010). Detta är motsatsen till de traditionella metoderna och det nya arbetssättet 

var en reaktion mot dem (Agilemanifesto, 2011)(Agilesweden, 2014). 

 

För att precisera vad en agil metod är, definierades några ståndpunkter av 17 personer, 

som var representanter från diverse olika lättviktade arbetsmetodiker och arbetade aktivt 

med dessa. Deras träff den 11-13 februari i Utah resulterade i ett manifest för agil 

systemutveckling och en organisation, som kallas för “Agile Alliance”. (Agilemanifesto, 

2001). Denna organisation stödjer även andra verksamheter som tillämpar agila metoder 

(Agilealliance, 2014). 
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2.3.1 Manifestet för agil systemutveckling 

 

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara 

genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. 

Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, 

värdesätter vi punkterna till vänster mer. (Agilemanifesto, 2001)(Agilealliance, 2014) 

 

Så lyder manifestet för agil systemutveckling. Den menar att individer och interaktioner, 

fungerande programvara, kundsamarbete och anpassning till förändringar är kärnan i agila 

arbetsmiljöer. Detta är något som utmärker en agil metod, men det säger inte att processer 

och verktyg, omfattande dokumentation, kontraktsförhandling och en klar plan inte är 

viktigt  (Braude & Bernstein, 2010). Dessa punkter är betydelsefulla för alla projekt och är 

en naturlig del av ett projektarbete, då man behöver en struktur och uppföljning med en 

tydlig start och ett klart slut på projektet. 

2.3.2 12 Fundamentala principer 

 

För att kunna utöka det agila manifestet och förståelsen för hur det är att vara agil, skrevs 

några principer (Agilealliance, 2014) som redovisas i detta avsnitt. Eftersom de agila 

metoderna utvecklades för mjukvaruutveckling så är formuleringarna anpassade för 

projekt inom det området, men dessa principer kan användas inom andra branscher också. 

Nedan följs de tolv principerna (Agilemanifesto, 2001)(Agilealliance, 2014): 

 

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

av värdefull programvara. 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre. 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 

 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. Agila metoder verkar för 

uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla jämn 

utvecklingstakt under obegränsad tid. 
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 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. 

2.4 Agila arbetssättet 
 

I det här avsnittet förklaras hur det agila manifestet, som redovisas i avsnitt 2.3.1 Manifest 
för agil systemutveckling, ger en grund för agila arbetssätt. Avsnittet förklarar de typiska 

drag som är gemensamma för agila metoder. Som nämnt ovan, finns ett antal agila 

metoder. Uppsatsen inriktar sig på Scrum, som det finns en beskrivning på i detta avsnitt. 

2.4.1 Individer och interaktioner 

 

Agila metoder ställer krav på kommunikation (Gustavsson, 2007). Därför finns det olika 

verktyg och processer som hjälper projektgruppen att interagera med varandra. Det finns 

även tillfällen då projektets intressenter och kunder deltar i sådana interaktioner. 

 

När utvecklare arbetar på ett agilt sätt, följs arbetet upp varje dag av projektledaren. Det är 

en process som pågår under hela projektet. Projektledaren håller ett kort möte där 

utvecklarna får utvärdera arbetet i gruppen. På det här sättet får alla insyn i arbetets 

status. Frågor om vad som har gjorts hittills, vad som ska göras och vad skulle kunna vara 

ett problem i genomförandet kan tas upp under detta tillfälle (Gustavsson, 2007). Det är 

även viktigt med nära kundsamarbete, vilket framgår i det agila manifestet och de 12 

fundamentala principerna som finns redovisade i avsnitt 2.3 Agila metoder, då kunden 

också följer arbetsgången i ett agilt projekt. (Bruegge & Dutoit, 2009) 

 

Istället för att skriva omfattande dokumentation om arbetet, kan uppföljningen visas på 

mer interaktiva sätt på en projekttavla (Kniberg, 2007). Till detta används också ett antal 

olika verktyg. Det största verktyget är rummet arbetet utförs i. Allt arbete visas kortfattat 

och rummets väggar. Arbetet sammanfattas på en projekttavla med uppsatta mål och 

aktiviteter, som visar vad som har gjorts, vad som pågår och hur mycket arbete det är kvar 

i projektet. På det här sättet har utvecklarna en gemensam loggbok, som hela tiden är 

synlig. Något mer som följer upp mängden arbete som har slutförts och ska göras, är en 

graf (Kniberg, 2007). Grafen visar tiden man har kvar att arbeta i förhållande till antal 

aktiviteter som inte har slutförts (Gustavsson, 2007).  

 

Arbetet följs upp under den dagliga kommunikationen och all nödvändig information 

skrivs ner kortfattat och finns även på lappar som sätts upp på projekttavlan (Kniberg, 

2007). Detta tyder på att utvecklarna interagerar med både varandra och projekttavlan, 

som används som underlag vid uppföljning av arbetet.                                                
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2.4.2 Fungerande programvara  

 

Det agila arbetssättet har inte samma upplägg som vattenfallsmodellen, där man lägger 

upp en plan för hela projektet (Bruegge & Dutoit, 2009). Ett agilt projekt delas upp i ett 

antal etapper och delmål (Oram & Wilson, 2011). I slutet av varje etapp ska delmål 

uppfyllas och detta ska även redovisas för intressenterna (Braude & Bernstein, 2010). 

Dessa delmål är föränderliga, det vill säga att de kan förändras under projektets gång 

beroende på om kunden och utvecklare kommer överens om något nytt angående 

produkten eller att utvecklarna inte har hunnit bli klara med etappen i tid. Däremot är 

slutmålet oföränderligt. (Bruegge & Dutoit, 2009) 

 

Under redovisningen vid etappens slut ska det levereras något användbart och 

fungerande, vilket också menas med att en ny funktionalitet visas upp efter varje etapp 

(Braude & Bernstein, 2010). Detta enligt det agila synsättet. Produkten utvecklas 

ytterligare under de nästkommande etapperna (Gustavsson, 2007). Fram till sista etappen 

ska alla delmål uppnås och även slutmålet.  

 

Allt arbete följs upp av de processer och verktyg som nämnts ovan. I det agila arbetssättet 

använder man sig alltså mer av kommunikation än dokumentation. Detta kan man även se 

i de 12 fundamentala principerna för agila metoder, vilka finns presenterade i avsnitt 2.3.2 
12 Fundamentala principer. Det tyder på att agila metoder inte kräver lika omfattade 

dokumentation som de traditionella metoderna. 

2.4.3 Kundsamarbete  

 

Att kommunikation ansikte mot ansikte är en av grundprinciperna i ett agilt arbete är 

känt. Detta gäller även kunden, som hela tiden är i kontakt med projektgruppen. I slutet 

av varje etapp får projektledaren och utvecklarna återkoppling om kundens åsikt om det 

pågående projektet. På det här sättet håller man en kontinuerlig kontakt med 

intressenterna, som också får veta hur arbetet går. Projektgruppen får veta vad kunden 

tycker är viktigt och borde prioriteras till nästa gång. 

2.4.4 Anpassning till förändring 

 

I och med att agila projekt är uppdelade i etapper och att intressenternas återkoppling 

alltid är en del av arbetsgångens process, är det en naturlig del att planen kommer att 

förändras (Bruegge & Dutoit, 2009)(Gustavsson, 2007)(Braude & Bernstein, 2009). Det är 

inte alltid utvecklarna hinner uppfylla alla krav och det kan även vara så att 

intressenterna vill lägga till funktionaliteter i produkten. Arbetet till nästa etapp anpassas 

efter det (Bruegge & Dutoit, 2009). Med detta anpassas planeringen lätt efter förändringar.  
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2.5 Scrum 
 

Scrum är en utbredd agil metodik för projektledning (Wikefeldt, 2014). I det här avsnittet 

introduceras Scrum som arbetsmetod. Det berättas om vad som tillämpas i Scrum, genom 

att redovisa vilka roller, artefakter och möten som ingår i metoden och hur de används. 

2.5.1 Terminologi 

 

I uppsatsen används svensk terminologi. I Tabell 2.2 följer en ordlista på de begrepp som 

används i uppsatsen med översättning från engelska till svenska. Översättningen till 

svenska har sammanställts efter tre källor. Första källan är föreläsning av föreläsaren och 

utvecklaren Carl Wikefeldts (Wikefeldt, 2014), där det berättas om grunder inom Scrum 

på Kungliga Tekniska Högskolan. Under föreläsningen nämns även boken “AGILE - 

Konsten att slutföra projekt” av Tomas Gustavsson (Gustavsson, 2007), som också 

använder svensk terminologi. Denna bok är den andra källan. Den tredje källan är Scrum 

organisation (Scrum organisation, 2014), där det har publicerats en svensk guide till Scrum 

(Schwaber & Sutherland, 2013). 

 
Tabell 2.2. Lista över terminologin inom Scrum med översättning till svenska.   

Engelska översättning Svensk översättning 

Product owner Produktägare 

Scrum master Scrummästare 

Customer Kund 

Product backlog Produktbacklogg 

Sprint Sprint 

Sprint backlog Sprintbacklogg 

Burndown-chart Processdiagram 

Sprint planning Sprintplanering 

Daily scrum Dagligt scrummöte 

Sprint review Demonstration 

Sprint Retrospective Retrospektiv 

User story Användarhistoria 

Task Aktivitet 
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Planning poker Planeringspoker 

Story points Poäng 

Taskboard Projekttavla 

Sprint goal Sprintmål 

 

2.5.2 Roller 

 

Det finns tre olika roller i ett scrumteam. Dessa roller är produktägare, scrummästare och 

utvecklarna som utgör ett team. I det här avsnittet förklaras vad dessa roller innebär i 

Scrum.  

2.5.2.1 Produktägare 

 

En produktägare kan ses som en länk mellan projektgruppen och kunden och de framtida 

användarna av den färdiga produkten. I projektgruppen representerar produktägaren både 

kunden och användarna (Bruegge & Dutoit, 2009) och återkopplar med reflektioner från 

kunden för att optimera den utvecklande produkten enligt kunden och användarnas 

önskemål (Schwaber & Sutherland, 2013). Detta arbete görs med hjälp av en 

produktbacklogg, som beskrivs nedan i avsnitt 2.5.3.1 Produktbacklogg. Produktägarens 

uppgift är att hantera produktbackloggen och att projektgruppen förstår arbetet som ska 

implementeras  (Schwaber, Sutherland, 2013). 

2.5.2.2 Team 

 

Utvecklingsteamet består endast av personer som har någon kompetens som kan bidra till 

produktens inkrementella utveckling. Medlemmarna i utvecklingsteamet har rollen som 

utvecklare och har inga individuella titlar (Schwaber & Sutherland, 2013). Därför finns 

inte heller bestämda arbetsuppgifter till varje utvecklare. Utvecklarna arbetar efter egen 

förmåga och skicklighet och hjälper varandra. Detta visar även att utvecklingsteamet är 

självorganiserat (Schwaber & Sutherland, 2013)(Bruegge & Dutoit, 2009). 

Utvecklingsteamet består av 6-9 personer. I utvecklingsteamet ska all kompetens, som 

krävs för att utveckla en idé till färdig produkt, finnas representerad. Detta betyder att 

utvecklingsteamet ska vara tvärfunktionellt (Bruegge & Dutoit, 2009)(Schwaber & 

Sutherland, 2013)(Wikefeldt, 2014). 

 

Medlemmarna i utvecklingsteamet arbetar som en grupp. Storleken av teamet bestäms 

även efter två faktorer. Ena faktorn är att hela utvecklingsteamet ska täcka kompetensen 

för projektet (Wikefeldt, 2014). Även om vissa utvecklare är specialister inom ett område, 

ligger ansvaret hos hela utvecklingsteamet för produktens utveckling (Schwaber & 

Sutherland, 2013). Den andra faktorn är samordning. Det ska alltså var enkelt  att 
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samordna hela utvecklingsteamet och det ska inte skapas subgrupper i teamet (Schwaber 

& Sutherland, 2013). 

2.5.2.3 Scrummästare 

 

En av medlemmarna i utvecklingsteamet är scrummästare (Wikefeldt, 2014). Denna 

person är också utvecklare, men har även ansvar över att arbetsmetoden följs på rätt sätt 

genom att kontrollera regler och tillämpningar av Scrum under projektet (Schwaber & 

Sutherland, 2013)(Kniberg, 2007). 

 

Scrummästaren är länken mellan produktägaren och utvecklingsteamet. Denne ansvarar 

för att produktägaren får information, leder möten och ger vägledning i de olika 

aktiviteter som tillhör det agila arbetssättet och Scrum (Schwaber & Sutherland, 2013). 

2.5.3 Artefakter 

 

I det är avsnittet beskrivs verktygen inom Scrum och hur dessa tillämpas, men även hur 

dessa är till hjälp under arbetet. 

2.5.3.1 Produktbacklogg 

 

En produktbacklogg är en prioriterad lista krav på produkten och produktens 

funktionaliteter (Kniberg, 2007)(Schwaber & Sutherland, 2013). Produktägaren är 

ansvarig över denna lista, då denne ska veta vad användarna ställer för krav på produkten 

och hur den ska användas (Bruegge & Dutoit, 2009).  

 

Kraven och funktionaliteterna är specificerade i olika användarhistorier. På en fysisk 

projekttavla kan detta vara ett kort, där ett krav eller en funktionalitet sammanfattas på 

(Wikefeldt, 2014). Användarhistorierna består av följande attribut (Kniberg, 2007): 

 

 ID : en slumpmässig siffra som identifierar användarhistorian. 

 Namn: En beskrivning av funktionaliteten eller kravet som ska uppfyllas. 

 Prioritering: Produktägarens bedömning av hur viktig användarhistorian är. Efter 

prioritering sätts en slumpmässigt tal på användarhistorien, men där siffran på en 

högre prioriterad användarhistoria är högre än en historia med en lägre prioritering.  

 Nuvarande estimat: En bedömning av hur mycket arbete det krävs för att 

implementera användarhistorian. Detta estimat uppskattas i så kallade “poäng”. 

Enheten av en poäng kan definieras som en dags arbete för en utvecklare. 

 Visas på demonstration: En beskrivning på hur uppvisningen av den nya 

implementationen kommer att se ut vid redovisning av uppfylld användarhistoria. 

 Anteckningar 

 

Enligt ovan skapas ett antal användarhistorier. Med produktägarens utlåtande kan 

användarhistorier läggas till, tas bort eller förändras under projektet. Detta då 
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marknadsvillkorer, produktens värde och verksamhetsvillkorer kan förändras under 

utvecklingen (Schwaber & Sutherland, 2013). Därför uppdateras produktbackloggen 

ständigt under projektet (Bruegge & Dutoit, 2009). 

2.5.3.2 Sprint 

 

Hela projektet genomförs i ett antal iterationer, där varje iteration börjar med planering 

och avslutas med en återkoppling då utvecklarna reflekterar om hur iterationen var och 

vad som kan förbättras till nästa iteration (Oram & Wilson, 2011). Dessa iterationer kallas 

för sprintar inom Scrum. 

 

En sprint är en begränsad tidsperiod, som kan vara 30 dagar eller mindre (Braude & 

Bernstein, 2011)(Schwaber & Sutherland, 2013), vilket kan ses som kortare delprojekt. 

Utvecklarna börjar sprinten med en planering och design, för att sedan implementera och 

testa nya funktionaliteter. Detta liknar vattenfallsmetoden som förklarades i avsnitt 2.1 
Traditionell projektledning (Wikefeldt, 2014).  I slutet av varje sprint inkrementeras 

produkten med nya funktionaliteter (Oram & Wilson, 2011), som ska vara användbara 

och fungerande (Schwaber & Sutherland, 2013), vilket är sprintmålet. 

2.5.3.3 Sprintbacklogg 

 

Till varje sprint bestäms hur många användarhistorier som ska implementeras. Dessa 

användarhistorier är de som är högst prioriterade i produktbackloggen. De valda 

användarhistorierna flyttas sedan till en sprintbacklogg, vilket är en backlogg endast för 

den pågående sprinten (Kniberg, 2007). Sprintbackloggen är låst för förändringar 

(Schwaber & Sutherland, 2013). 

 

Hur många användarhistorier som ska ingå i en sprintbacklogg avgörs av hur lång tid varje 

användarhistoria uppskattas ta att implementera (Bruegge & Dutoit, 2009). 

Användarhistorierna i sprintbackloggen ska implementeras innan sprintens slut. Om alla 

användarhistorier i sprintbackloggen implementeras och testas innan sprintens slut, kan 

nästa sprint påbörjas i förväg genom att utvecklarna påbörjar arbetet på den högst 

prioriterade användarhistorian i produktbackloggen (Kniberg, 2007). 

2.5.3.4 Processdiagram 

 

Arbetet följs upp dagligen (Kniberg, 2007) och för att göra detta visuellt används 

processdiagram. Dagligen räknas antalet avklarade användarhistorier och deras poäng 

summeras ihop. Denna data markeras i processdiagrammet som visar förhållandet mellan 

kvarvarande tid på sprinten och kvarvarande poäng att avklara (Bruegge & Dutoit, 2009). 

För att en användarhistoria ska kunna dokumenteras i processdiagrammet måste den vara 

“klar”. Definitionen av vad som är klart diskuteras fram av utvecklingsteamet (Schwaber 

& Sutherland, 2013). 
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Figur 2.3. Figuren visar en processdiagram om förhållandet mellan kvarvarande poäng. Det är mest optimalt 
att ligga runt den blå proportionerliga linjen (Wikefeldt, 2014). Under sprinten tar dock användarhistorier 
mindre eller mer tid än uppskattat att implementera, vilket visas av den röda linjen. Om den uppskattade 
tiden estimerades till mindre stiger grafen och om uppskattade tiden var längre resulteras detta till ett fall i 
grafen (Bruegge & Dutoit, 2009). 

 

Figur 2.3 visar ett processdiagram, där utvecklarna genom löpande uppföljningen får 

inblick i hur arbetet går och kan därmed kontrollera projektet (Schwaber & Sutherland, 

2013). 

2.5.4 Möten 

 

Som det framgår av avsnitt 2.3.1 Manifestet för agil systemutveckling och 2.3.2 12 
Fundamentala principer, är kommunikation en viktig del av agila metoder. I det här 

avsnittet beskrivs hur och under vilka tillfällen kommunikationen sker i Scrum. 

2.5.4.1 Sprintplanering 

 

Under sprintplaneringen planeras den kommande sprinten och produktägaren får chans 

förtydliga kommande användarhistorier (Schwaber & Sutherland, 2013). En viktig del är 

vad utvecklingsteamet ska uppnå i slutet av sprinten. Under det här tillfället samlas 

utvecklingsteamet och produktägaren för att avgöra vilka användarhistorier som ska ingå i 

sprintbackloggen (Bruegge & Dutoit 2010), vilket görs genom att analysera hur många 

dagars arbete varje person kan genomföra i genomsnitt (Kniberg, 2007).  

 

Efter att ha skapat en sprintbacklogg, delas användarhistorierna i aktiviteter (Wikefeldt, 

2014). En användarhistoria bryts ner till ett antal olika mindre aktiviteter. Då alla 

aktiviteter är slutförda anses användarhistorian vara klar. För varje aktivitet uppskattas 

tiden att genomföra den. Denna uppskattning görs av hela utvecklingsteamet med hjälp av 

planeringspoker, som är en kortlek med värdena 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 och  100 

(Kniberg, 2007). Dessa siffror representerar den tid det tar att implementera en aktivitet. 

Därför måste utvecklingsteamet först klargöra hur lång tid en poäng i kortleken 

representerar. 

 

För att utföra planeringspoker, behöver varje medlem, som deltar i denna uppskattning, 

en kortlek som beskrevs ovan. Scrummästaren som leder mötet tar upp varje aktivitet som 

tillhör den aktuella användarhistorian i tur och ordning. Alla medlemmar väljer ett kort 
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med den siffran de tror är den tid det kommer att ta att implementera aktiviteten. Korten 

visas upp i tur och ordning och alla ger motivering till deras val. Efter diskussionen går 

medlemmarna igenom en omgång planeringspoker till. Processen fortsätter tills de flesta 

medlemmar kommer överens om en och samma siffra. Så här förklaras planeringspoker av 

Henrik Kniberg (Kniberg, 2014) i boken “Scrum and XP from the Trenches: How we do 
Scrum”. Efter denna planering påbörjas sprinten. 

2.5.4.2 Dagligt scrummöte 

 

Under det dagliga scrummötet samlas hela utvecklingsteamet för att följa upp arbetet i 

ungefär 15 minuter (Schwaber & Sutherland, 2013). Det dagliga scrummötet kallas även 

för stå-upp-möte (Gustavsson, 2007), eftersom hela utvecklingsteamet står framför 

projekttavlan under mötet (Kniberg, 2007). De frågor som ställs av scrummästaren under 

mötet är följande (Braude & Bernstein, 2011)(Bruegge & Dutoit, 2009)(Kniberg, 

2007)(Schwaber & Sutherland, 2013): 

 

 Vad har du gjort sedan förra mötet? 

 Vad ska du göra fram till nästa möte? 

 Har du stött på några hinder? Om ja, i så fall vilka? 

 

Efter detta kan avklarade poäng summeras och infogas i processdiagrammet. Mötet är ett 

sätt se progressen mot sprintmålet. Utvecklingsteamet kan diskutera eventuella problem 

med varandra, tänka självorganiserat och samordna arbetet (Schwaber & Sutherland, 

2013).  

2.5.4.3 Demonstration 

 

Efter att en sprint har avslutats, ska den inkrementerade produkten visas för 

produktägaren (Braude & Bernstein, 20011). Hur och vad produkten ska demonstrera 

finns specificerat i de användarhistorier som har genomfört under sprinten (Kniberg, 

2007).  

 

Produktägaren bjuder in intressenterna till demonstrationen (Wikefeldt, 2014). Under 

detta tillfälle får utvecklingsteamet återkoppling (Kniberg, 2007). Intressenterna får veta 

om vilka problem utvecklingsteamet har stött på och vad som har gått bra under sprinten. 

Produkten demonstreras inför alla och det berättas om vilka användarhistorier som har 

slutförts. Produktägaren berättar om produktbackloggens tillstånd och kommer fram till 

vad som ska demonstreras under nästa demonstration och när det beräknas äga rum 

(Schwaber & Sutherland, 2013). Det är även möjligt att produktbackloggen förändras till 

nästkommande sprintar (Bruegge & Dutoit, 2009). 
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2.5.4.4 Retrospektiv 

 

Under restrospektiv får utvecklingsteamet chansen att reflektera över hur sprinten har 

varit och vad som kunde ha gjorts bättre (Wikefeldt, 2014). Syftet är att medlemmarna ska 

granska sprinten ur olika perspektiv, som exempelvis relationer, processerna, 

kommunikationen eller verktygen. Utvecklingsteamet tar upp vad som gick bra och dåligt, 

samt hur utvecklingsteamet ska förbättras till nästa sprint (Schwaber & Sutherland, 2013). 

2.5.5 Arbetsmiljö 

 

Det hittas inte mycket litteratur specifikt om arbetsmiljö i agila projekt. Därför förklaras 

arbetsmiljön och lokalen ur Henrik Knibergs perspektiv. Han var medlem i styrelsen för 

Scrum Alliance (Scrum Alliance, 2014), som är en organisation som stödjer företag, 

organisationer och individer i deras arbete med agila metoder och Scrum. Han har stor 

erfarenhet av agila metoder och Scrum. Därför används hans bok “Scrum and XP from the 

Trenches: How we do Scrum” för att referera till fakta om hur arbetsmiljön ser ut för 

projekt som använder Scrum. Härnäst följer en beskrivning på hur lokalen ser ut för agila 

utvecklingsteam. 

 

Agila utvecklingsteam arbetar tillsammans, vilket menas med att utvecklarna sitter i 

samma rum. Då det kan uppstå frågor under arbetets gång, kan det vara en fördel att 

placera projektledaren och produktägare nära utvecklingsteamet. Dock behöver dessa 

personer inte arbeta i samma rum som utvecklingsteamet. 

 

I en lokal där ett agil utvecklingsteam ska arbeta ska ett antal olika verktyg finnas synliga 

och lätt tillgängliga för alla. I dessa inkluderas produktbackloggen och projekttavlan och 

whiteboard, som är ett enkelt verktyg för att snabbt kunna visa design och skisser för 

resten av utvecklingsteamet. Genom att hela produktbackloggen är synlig får 

utvecklingsteamet en tydligare bild av vilka inkrementella steg som krävs för en färdig 

produkt. Exempel på hur en produktbacklogg kan se ut visas i Figur 2.4 nedan. 
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Figur 2.4. Figuren visar en prioriterad produktbacklogg. Källa: Henrik Kniberg (2007). “Scrum and XP from 
the Trenches: How we do Scrum”. Sida 31.  

 

Den dagliga scrummötet följer upp hur mycket arbete det har gjorts sedan förra dagliga 

scrummötet som sker ståendes framför projekttavlan, vilket beskrevs grundligare i avsnitt 
2.5.4.2 Daglig scrummöte. Under dagliga scrummötet ligger fokus på den pågående 

sprinten och hur arbetet ligger till. Detta visualiseras i sprintbackloggen och 

processdiagrammet, vilka visas i Figur 2.5 nedan. Aktiviteter flyttas beroende på deras 

status. I och med att projekttavlan alltid är synlig, syns vilka aktiviteter utvecklingsteamet 

har kvar att implementera, vilka implementeras just nu och vilka som är klara. 

 
Figur 2.5. Ovan är en illustration över hur en sprintbacklogg kan se ut under en pågående sprint. De vita 

lapparna visar användarhistorier och de gula post-it lapparna visar aktiviteter vilka flyttas mellan de olika 

fälten beroende på status. Då en användarhistoria med alla tillhörande  aktiviteter har flyttats till “klart” kan 

denna dokumenteras i processdiagrammet. Denna del av projekttavlan följer upp arbetet och tas upp under 

varje dagligt scrummöte. Källa: Henrik Kniberg (2007). “Scrum and XP from the Trenches: How we do 

Scrum”. Sida 46.   
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3. Metoder 
 

Syftet med metoddelen är att redogöra för alla de olika moment som studien bygger på 

och ingående beskriva vad och varför dessa moment genomförs. Inledningsvis börjar detta 

kapitel med en övergripande sammanfattning över hela metodkapitlet som sedan följs upp 

av ett flertal avsnitt innehållandes detaljerad information om de olika momenten inom 

studien, så som Urvalet av litteratur, Förundersökningar och Fältstudier. Därefter inleds 

två delar berörande sekretess kring uppsatsen samt reliabiliteten och validitet kring de 

intervjuer som genomförs. 

3.1 Övergripande tillvägagångssätt 
 

Denna studie inleddes med litteraturstudier för att skapa en grundläggande förståelse för 

det agila arbetssättet. Svårigheten var att finna rätt litteratur som uppfyllde kraven för 

studien, det vill säga litteratur som berör den praktiska användningen. Detta presenteras 

mer om under 3.2 Urval av litteraturen. 

 

Parallellt med de litterära studierna genomförs en förundersökning där de som ingick i 

företagsstudien fick besvara ett antal frågor på veckobasis som berörde deras vardagliga 

arbete. En mer detaljerad beskrivning gällande detta finns under 3.4 Förundersökning. 
Informationen från denna förundersökning sammanställdes och användes som grund vid 

intervjuer av företagsrepresentanterna och genomfördes i den senare delen av studien. 

Här nyttjades den tidigare berikade kunskaperna inom området till att ställa rätt 

följdfrågor för att förstå några av de olikheter som skiljer sig mot teorin. Mer om detta 

finns presenterat under 3.5 Fältstudier. Viktigt att tänka på vid intervjuer och 

undersökningar är att man får den data som önskas, samt att den data som samlas är 

tillförlitlig. Detta står beskrivet under 3.6 Reliabilitet och validitet. De resultat som samlas 

in från de olika undersökningarna kommer att jämföras med teorin om Scrum.  

3.2 Förstudie - urval av litteratur 
 

Agila metoder är väletablerat och används inom de flesta projekt på företag, framför allt 

inom mjukvaruutveckling vilket observerades i en undersökning som gjordes hos ett 

flertal företag i samband med denna studie. Denna observation är beskriven under 3.5 
Generell undersökning. På grund av denna stora förekomst är den även väl dokumenterad 

och det finns en mängd litteratur och ett flertal artiklar skrivna om metoden vilket kan ses 

på Stockholms stadsbiblioteks hemsida med sökordet agile (Stadsbiblioteket, 2014) eller 

tillexempel Diva (Diva, 2014). Då denna studie rör skillnaden mellan hur agila metoder 

beskrivs tillämpas i litteraturen och hur den sedan praktiskt tillämpas är det viktigt att ha 

en bred förståelse för den teoretiska beskrivningen av metoden. Detta för att kunna 

urskilja likheter men också olikheter i den teoretiska jämfört med den praktiska aspekten. 

För att skapa en grundläggande förståelse för det agila arbetssättet behövs det en litteratur 

studie. Med denna breda mängd av litteratur, som kan ses på Stockholms stadsbibliotek, 

kring att jobba med agila metoder och Scrum så finns det också ett flertal olika synvinkar 
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på hur metoden ska användas varvid en variation av ett flertal olika verktyg, mallar och 

guider finns beskrivna. Tomas Gustavsson har skrivit boken “Agile - konsten att slutföra 

projekt” (Gustavsson, 2007) och tar upp frågeställningar och övningar till sina läsare, samt 

resonerar kring de olika intressenterna och verktygen inom metoden. Boken tycks mer ha 

ett syfte att presentera läsaren för agila metoder istället för att guida läsaren igenom 

metodens alla moment. En bok som har detta syfte är Henrik Knibergs bok “Scrum and XP 

from the Trenches - How we do Scrum” (Kniberg, 2007). Knibergs bok tar med läsaren 

igenom alla olika moment inom metoden och beskriver hur de olika ska genomföras. 

Knibergs och Gustavsson har två böcker som båda klassas inom den litterära gruppen som 

rör agila metoder, då den kommer upp som resultat vid sökning av agila metoder på 

stadsbibliotekets hemsida, men har olika beskrivningar på dess tillämpning. Vid den 

litterärastudien som genomförs har en begränsning gjorts för att endast innefatta relevant 

information för studien i denna uppsats. Med relevant information menas den typ av 

litteratur som beskriver arbetsmetoden i sin praktiska tillämpning. Det vill säga hur 

metoden sägs ska utövas. Med praktisk bok menas att den innehåller de checklistor, mallar 
och verktyg som krävs för att med boken som stöd kunna börja arbeta agilt (Gustavsson, 

2007). Anledningen till att denna begränsning har gjorts är för att studien endast inriktar 

sig på skillnaden mellan teori och praktik och därmed är endast denna del, där till 

exempel användningen av verktygen beskrivs, av litteraturen intressant. 

3.3 Företaget 
 

För att tydligt se hur agila metoder tillämpas i praktiken har det i denna studie valts att 

studera ett projekt på ett företag och därmed göra en företagsstudie. Detta ger möjligheten 

att på nära håll kunna studera en variant av hur metoden praktiskt används och kan ge 

information som utan en nära observation är svår att få. Det företag där samarbetet hålls är 

konsultföretaget Slagkryssaren AB (Slagkryssaren, 2014). Ett företag som erbjuder IT-

lösningar och mjukvarukompetens. De är för tillfället uthyrda till ett annat företag som 

inte får nämnas vid namn i uppsatsen. Uppdraget innefattar att utveckla en 

mobilapplikation till både iOS och Android och det är detta projekt som studeras. Vilken 

typ av applikation har ingen relevans till denna uppsats, därav kommer projektet ej att 

beskrivas i detalj vad gäller uppdraget, utan fokus hålls på utvecklingen av projektet och 

arbetssättet. Företagsstudien pågick under totalt 10 veckor och började med en 

förundersökning som sedan följdes upp av intervjuer där samtliga av projektets 6 stycken 

medlemmar deltog. En av dessa medlemmar är lokerad i ett annat land och kontakt med 

honom sköttes via elektroniska hjälpmedel. 

3.4 Förundersökning hos företaget 
 

För att få en överblick över arbetet i det observerade projektet ombads utvecklingsteamet, 

på företaget, att på veckobasis fylla i en utvärdering. Utvärderingen fylldes i anonymt för 

att uppmana till att de som fyllde i den skulle vara uppriktiga och svara utförligt samt att 

eventuella svar och åsikter inte ska kunna kopplas till en specifik person. Utvärderingen är 

utformad som en enkät med frågor som omfattar deras veckovisa arbete och är uppdelad i 
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tre kategorier där varje del innehåller ett flertal alternativ frågor och diskussionsämnen. 

De tre huvudområdena är inom kommunikation, arbete och metod, och pågår under 4 

veckors tid. Inom kommunikationsdelen fokuseras frågorna kring vilka interna och 

externa kommunikationskanaler som använts under veckan. Utvecklarna som fick 

enkäten ombads reflektera över vad som har fungerat och vad som skulle kunna 

förbättras. En exakt version av frågorna finns i Bilaga 1. Inom områdena arbete och metod 

rör frågorna vilka typer av verktyg som använts både när det gäller planering men också i 

det vardagliga arbetet. Till exempel om det uppstått några komplikationer inom arbetet 

samt om det ligger i fas enligt projektets tidsplanering. Det undersöks även om en ny 

sprint inletts någon gång under veckan och hur den övergripande strukturen såg ut på det 

sprintplaneringsmöte man i så fall haft. 

3.5 Generell undersökning 
 

En risk med att ha en studie som endast grundar sig i en företagsstudie är att resultatet 

endast är baserat på en källa. Resultatet av frågeställningen skulle därmed kunna bli 

missvisande då den eventuellt inte kan representera en allmän bild av hur agila metoder 

tillämpas i praktiken. För att få en mer tillförlitlig praktisk studie och få ett bredare 

perspektiv på agila metoders tillämpning görs en generell undersökning som skickas till ca 

30 stycken olika företag inom system och IT-branschen. Precis som på förundersökningen 

i företagsstudien så är även denna i enkätformat och skickas elektroniskt via mailkontakt. 

Den generella undersökningen ska framför allt ge svar på om företaget använder sig av 

agila metoder i sina projekt, men ger likaså svar på vilka typer av verktyg företag använder 

samt hur de tillämpar dem. Vissa av frågorna rör även vilka olika fördelar och nackdelar 

som kan nämnas kring metoden. De frågor som ställs är framtagna att översiktligt täcka in 

alla områden och på så sätt kunna ge en skiss över hur agila metoder allmänt praktiseras 

på företag. Med hjälp av denna enkät ger den underlag till en analys kring vilka likheter 

det finns sinsemellan företagens projektmetoder och andra eventuella mönster som kan 

ses i svaren.  

 

En generell undersökning är därför avgörande för att studien ska bli tillförlitlig då den 

möjliggör en bredare uppfattning av agila metoders praktiska tillämpning. Vilket i 

samband med en företagstudie täcker in olika nivåer i en observation, från ett nära 

iakttagande projekt till en övergripande karta över projekt i allmänhet. 

3.6 Fältstudier  
 

I följande avsnitt kommer det presenteras några olika viktiga teoretiska begrepp som är 

viktigt att ha förståelse för när man utför en fältstudie, däribland intervjuer och 

iakttagelser av arbetsmiljön ingår. Det presenteras olika intervju modeller som låg till 

grund för de intervjuer som ingick i studien, samt utformningen av intervjumodeller. 

 

Inom fältstudier kan ett flertal olika moment ingå, fem av de vanligast momenten är 

iakttagelser av arbetsmiljön, deltagande i arbetsprocessen, intervjuer kring organisationen, 
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intervjuer kring beslutstaganden och rundvandring av arbetsmiljö (Preece, Rogers, Sharp, 

2002, sida 210). I denna studie nyttjades endast intervjuer och iakttagelser av arbetsmiljön 

på det företag där företagsstudien hölls.  

 

Ovannämnda fältstudier används som de primära metoderna för datainsamling. Närheten 

till informationslämnaren så som ögonvittnesskilldringar och förstahandsrapporteringar 

kallas primärkällor, övriga källor kallas sekundärkällor (Patel, Davidson, 2003). Intervjuer 

och iakttagelser av arbetsmiljön ger förstahandsinformation av de praktiska 

tillämpningarna och ger en inblick och närmare kontakt med tillämparna vilket gör att 

arbetsprocessen i projektet kan kartläggas. Kartläggningen kan på ett systematiskt sätt 

jämföras tillsammans med resultatet av förundersökningen med den arbetsprocess som 

finns beskriven i litteraturen.  En skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och 
gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät. Hur en respons avges kan 
ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar. Svaren på enkätfrågor måste tas för vad 
de är, men i en intervju kan man komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas och 
fördjupas (Bell, 2000. Sida 19). 

3.6.1 Iakttagelser av arbetsmiljö 

 

De moment som fokuserades på vid iakttagelsen av arbetsmiljön var dels vilka olika 

fysiska verktyg som används, hur rummen på arbetsplatsen var strukturerade och hur 

känslan i rummet var. Dessa är olika faktorer som senare kan analyseras mot teorin. När 

man använder sig av en observation av arbetsmiljön finns det två fördelar. För det första 

kan det fås en känsla av projektet och för det andra krävs det inget engagemang från 

projektmedlemmarna. Arbetet kring observationen kan ske självständigt då det inte finns 

några andra beroenden annat än att kontoret är bemannat (Preece, Rogers & Sharp, 2002). 

3.6.2 Intervjuteknik - Standardiserad och ostandardiserad intervju 

 

När det gäller intervjuer måste man ha en bra struktur att utgå ifrån. Grebenik och Moser 

(Grebenik och Moser, 1962, i Bell, 2000) anser att det finns två stycken alternativa 

intervjuformer man har till sitt förfogande vilka faller längs ett kontinuum som visar på 

olika grad av formalisering. De menar att dessa två former är vitt skilda på så sätt att på 

ena ytterkanten av kontinuumet hamnar en mer formell struktur där intervjuaren agerar 

som en objektiv registrator. Denna formella intervjustruktur brukar också namnges som 

en standardiserad intervju. På motsatt ytterpunkt är en mer informell struktur som styrs 

av respondentens svar och reaktioner, denna struktur brukar också kallas för en 

ostandardiserad intervju.  

 

 Standardiserad intervju är då intervjuaren följer en förutbestämd mall. Detta gör att ju 

mer en standardiserad intervjun är desto lättare är det att senare ordna resultaten. 

Strukturen är på så sätt utformad som en enkät eller som en checklista där 

intervjuaren ställer och fyller i frågor i kontinuerlig ordning. Endast de mest relevanta 

frågorna och aspekter blir på så sätt ställda eller berörda och intervjun blir mer 
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konkretiserad vilket förenklar en eventuell analys av resultatet. Problemet med en 

sådan utformning är att det är man själv som intervjuare som bestämmer frågorna och 

det kan hända att man inte följer upp med följdfrågor och på så sätt blir inte de kanske 

viktigaste frågorna ställda (Bell, 2000).  

 

 Ostandardiserad intervju ska vara mer varierat. Det finns en struktur med en rad olika 

områden som ska täckas under intervjun, men utan sammansatt frågeformulär som 

man följer. Frågor och utformning på en intervju varieras baserat på respondenten, 

kring de frågor som ställs ger man respondenten utrymme att diskutera kring frågorna 

och de tankar som dyker upp. Detta ger svarspersonen en hel del frihet inom de 

gränser som strukturen utgör. Med denna typ av struktur på intervjun kan med ett 

visst tema få en mängd viktig information (Bell, 2000). Det genomförs ostrukturerade 
intervjuer för att få idéer om vilka områden som passar eller vilka inte har tänkts på, 
och därför måste man låta intervjun vara ostrukturerad (Bell, 2000. Sida 123).   

 

Runa Patel och Bo Davidson (Patel och Davidson, 2003) har även de presenterat denna 

teori om intervjustruktur. De menade dock att det fanns ett samband mellan 

standardisering och strukturering. I detta sammanhang handlar standardisering om “hur 
mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och 
inbördes ordning. Detta kallas grad av standardisering” (Patel och Davidson, 2003, sida 

71). Här ses likheten med det som Grebenik och Moser lade fram i sin teori. När det gäller 

strukturering menade Patel och Davidson att vi måste “tänka på i vilken utsträckning 
frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller 
tidigare erfarenheter. Denna grad kallas strukturering” (Patel och Davidson, 2003, sida 

71). Beroende på vilken grad de olika faktorerna har bildas en relation dem emellan vilket 

avgör intervju formen. Detta beroende illustreras i Figur 3.1.  
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Figur 3.1. Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av standardisering 
och strukturering.  
Källa: R.Patel och B.Davidsons bok “Forskningsmetodikens grunder”, 2003, sida 72. 

Vid intervjuerna som utfördes i samband med denna studie användes en låg grad av 

strukturering och en semigrad av standardisering, det vill säga en blandning mellan hög 

och låg nivå. Den information som fanns kring projektet innan fältstudierna var från 

förundersökningen och det skulle därmed vara en nackdel att begränsas av en strikt 

intervjumall som en helt standardiserad och hög grad av strukturering skulle innebära. 

Detta då det inte riktigt var känt vilka förväntningar som fanns på intervjuerna. Med 

semigrad av standardisering kvarhålles en vissa mall men som tillviss del kan avvikas ifrån 

vid spontana följdfrågor vilket gör att viktiga frågor eller ämnen ej går förbisedda. Att 
lämna en viss frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för honom eller 
henne är förstås av stor betydelse, men en viss struktur i intervjun är också av vikt. Det 
ger i någon mån en garanti för att alla ämnesområden och teman kommer med, vilket inte 
är alldeles säkert med en helt ostrukturerad intervju (Bell, 2000, Sida 122).  

3.6.3 Intervju hos företaget 

 

Resultatet av förundersökningen gav en inblick i hur företaget arbetar framförallt när det 

gäller vilka verktyg som används, hur kommunikationen sköts och vad som fungerat och 

vad som inte fungerat på individnivå. Denna typ av information var viktig att ha en 

uppfattning om vid intervjun av projektmedlemmarna. Resultatet från sammanställningen 

av förundersökningen kunde då användas som underlag vid framtagning av intervjufrågor. 

Alla intervjuer av de 6 deltagarna följer samma mall men som kunde frångås om 

oplanerade följdfrågor uppkom. Intervjuerna pågick under 30 min och var uppdelad i 

olika typer av frågor. Dels de som endast krävde kortare svar men även bredare 
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diskussionsfrågor. Inledningsvis rörde frågorna vad respondenten generellt tyckte om 

agila metoder i helhet samt fördelar och nackdelar. Frågorna övergick sedan till att bli mer 

specifika kring arbetssättet i projektet rörande verktyg, vilket ska ge respondenten en viss 

frihet att svara på frågorna utifrån hans eller hennes arbetsområde, om det var som 

utvecklare eller projektledaren.  

 

Kärnan i agila metoder är bland annat kommunikation, se 2.3.2 12 Fundamentala 
principer. De flesta av intervjufrågorna rörde kring ämnet kommunikation, till exempel 

hur möten genomfördes, hur de olika planeringsmomenten var strukturerade så som 

planering av sprintar och hur den kommunikationen sköttes inom projektet. Detta var 

speciellt intressant att fokusera på då projektmedlemmarna använde sig av elektroniska 

planeringsverktyg istället för fysiska vilket framkom i förundersökningen. Utmärkande 

resultat fokuserades därmed på vid intervjuerna för att utredas vidare. Kommunikationen 

var ett av de ämnen som utmärkte sig i undersökningen på så sätt att den var 

oregelbunden och skiftade mellan att vara fungerande till återkommande 

kommunikations missar. Varför detta mönster uppkom granskas djupare vid intervjuerna. 

Intervju frågorna finns bifogade och kan ses under Bilaga 3. Eftersom att intervjuerna 

följde en semistandardiserad struktur så uppdaterades frågorna under varje intervju. 

Därför finns inte alla frågor med under bilagan, utan endast de frågor som utgjorde mallen 

för vardera intervju.  

3.6.4 Intervju hos Agile academy 

 

Agile Academy är en yrkeshögskola som utbildar sina studenter till Agila projektledare 

inom olika områden (Agile Academy, 2014). De som jobbar här är experter inom sitt 

område och de två som är utbildningsledare för programmen hålls en intervju med. Detta 

görs för att kunna diskutera teorin och analysera resultatet från projektet med experter 

inom agil projektledning och på så sätt klargöra resonemang. Vid studien hos företaget har 

iakttagelser gjorts varav några behövde analyseras ytterligare och klargöras, detta görs i 

samverkan med de två utbildningsledare på Agile Academy. Utifrån litteraturstudien 

består agil av ett flertal verktyg, men vad händer om alla verktyg inte är tillämpade i ett 

projekt. Intervjustrukturen hos Agile Academy var semistandardiserad med låg struktur, 

se Figur 3.1, där intervjufrågorna baserades på denna typ av resonemang. Intervjufrågorna 

finns bifogade i Bilaga 4. 

3.7 Sekretess 
 

De personer som deltagit i företagsstudien kommer alla att förbli anonyma i denna 

uppsats. Detta har gjorts på begärand på grund av att det finns känslig information inom 

projektet som studeras. Även namnet på företaget där projektet utför nämns ej vid namn 

på grund av denna begäran. Det endast som anges i denna uppsats som ej har med 

resultatet att göra är antal medverkande samt att de har ett samarbete med Slagkryssaren, 

som hyrts in som konsulter.  
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Vid den generella intervju som görs skickas till ett 20-tal företag som alla gavs möjligheten 

att svara anonymt. Anledningen till att ha en anonym elektronisk undersökning är för att 

det uppmanar till att ge utförliga svar. Av hänsyn till de företag som var delaktiga i 

undersökningen kommer inte heller de företag som kontaktades att namnges i uppsatsen.  

3.8 Reliabilitet och validitet 
 
Vilken metod man än väljer för insamling, måste man alltid kritiskt granska den för att 
avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som man får fram. (Bell, 2000, Sida 

89) 

 

För att visa på studiens trovärdighet och generaliserbarhet är det viktigt att granska 

reliabiliteten och validiteten av de fältstudier, intervjuer och undersökningar som 

genomförs.  

 

Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas och att använda 

rätt sak vid rätt tillfälle. Vid frågeformulär är det självklart att kontrollera validiteten  på 

grund av att de frågor man ställer kan ge andra svar är vad som var tanken. Här är det då 

viktigt att testa frågeformuläret innan (Olsson, Sörensen, 2004). Validitet kan variera inom 

olika områden, några av dem är Innehållsvaliditet och Kriterievaliditet. Innehållsvaliditet 
innebär att alla delar av ett område mäts och står i överensstämmelse med varandra 

(Olsson, Sörensen, 2004, Sida 74). Kriteriumvaliditet avser att jämföra de resultat man får 
med något annat kriterium som mäter samma sak (Olsson, Sörensen, 2004, Sida 74). När 

det gäller validitet kring intervjuer är det även viktigt att ha perfekt noggrannhet. Den 

information som är återgiven från en intervju ska stämma överens med det material som 

samlades in vid intervjutillfället (Floyd, Fowler, 2009).  

 

Reliabilitet handlar om pålitlighet och att den informations som tas fram vid tillexempel 

en undersökning är framtagen på ett tillförlitligt sätt. En mätning ska ge exakt samma 

resultat om en ny oberoende studie görs (Olsson, Sörensen, 2004). Det är dock svårare 

med reliabilitet vid tolkande utredningar, exempelvis vid intervjuer. Trots exakta citat kan 

de alltid uppfattas på olika sätt vilket gör att reliabiliteten kan bli svår att definiera. 

Identiska resultat vid oberoende studier har hög reliabilitet och fås oftast vid 

sifferuppgifter. Men vid intervjuer är det inte garanterat att det ger samma svar (Eriksson, 

Wiedersheim-Paul, 2001). 

 

I alla sammanhang bör det strävas efter en hög validitet och reliabilitet. Dessa relaterar till 

varandra på så sätt att en hög reliabilitet garanterar inte en hög validitet men en hög 

validitet förutsätter hög reliabilitet. I studien skiljer sig validiteten och reliabiliteten sig på 

beroende på metod. Förundersökningen är en kvantitativ ansats vilket menas att så 

mycket data som möjligt vill samlas in under en kort period (NE, 2014). Vid bestämmelse 

av datainsamlings typ valdes en metod som utgick ifrån en accepterad validitet och en 

reliabilitet för det syfte man vill uppnå. I detta fall är valet i form av en enkät där 
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respondenten kan ge snabba svar kring många olika ämnesområden. Vid intervjuer 

används en mer kvalitativ anstas. Här används den kvalitativa ansatsen som grund och ett 

fokus kan hållas på några specifika områden, kommunikation och projektstruktur. En 

kvalitativ nivå kan då hållas inom de specifika områdena.  
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4. Studie 
 

I följande kapitel presenteras arbetsgången av de olika moment som ingår i studien. De 

olika delarna presenteras i kronologisk ordning allt eftersom de genomfördes. 

Inledningsvis  presenteras en förstudie med bland annat litteraturstudier och vilket fokus 

litteraturstudierna har.  Förstudien följs sedan upp av en presentation av de enkäter som 

har förekommit i samband med förundersökningen, och avslutningsvis diskuteras det 

kring fältstudierna och hur intervjuerna genomförs. 

4.1 Genomförande av förstudie 

 

För att få lärdom om agila metoder genomfördes en förstudie som bygger på 

litteraturstudie och tillämpning av de metoder och verktyg. I följande avsnitt förklaras 

dessa delar. 

4.1.1 Litteraturstudiens fokus 

  

Det finns en bred mängd av litteratur och vetenskapliga artiklar kring att jobba med agila 

metoder och Scrum varvid en variation av ett flertal olika verktyg, mallar och guider finns 

beskrivna. Exempel på sådan litteratur är “Scrum and XP from the Trenches: How we do 
Scrum” av Henrik Kniberg (Kniberg, 2007) och “The Scrum Guide: The Definitive Guide 
to Scrum; The Rules of the Game” av Ken Schwaber och Jeff Sutherland (Schwaber & 

Sutherland, 2013). Denna litteratur förklarar hur verktygen inom Scrum ska tillämpas och 

användas och hur ett typiskt scrumteam, det vill säga ett utvecklingsteam som arbetar 

enligt Scrum, arbetar. Det tas även upp problem som utvecklingsteamet kan stöta på, 

vilket gör att litteraturen kan användas som en guide för att undvika problemen under 

projektet. Det finns även checklistor i den nämnda litteraturen som kan användas av 

scrummästare under projekt. I boken  “Object Oriented Software Engineering Using 
UML” av Bernd Bruegge och Allen H. Dutoit (Bruegge & Dutoit, 2009) finns även mallar 

på agendor till möten som kan användas under projektets gång. Vid urvalet av fakta hålls 

fokus på den del som rör de fundamentala delarna av agila metoder. Relevant fakta för 

uppsatsen är på så sätt information rörande verktyg och mallar som vid tillämpning utgör 

grunden för att ett projekt ska kunna kallas för agilt.  

 

För att samla information om agila metoder för projektet som beskrivs i denna uppsats 

används ett flertal olika informationsmedier. Ett av de medel är databaser med tidsskrifter 

och rapporter, där de databaser som används är ScienceDirect (Science Direct, 2014), 

Scopus (Scopus, 2014) samt Diva (Diva, 2014). Vid sökning på tidsskriftsdatabaserna 

uppkommer ett flertal artiklar och rapporter vars kontext är på specifika områden inom 

agila metoder, t.ex rapporten “Can agile methods enhance machatronics design education” 

av M. Edin Grimheden (Grimheden, 2013), där författaren har inriktat sig inom ett 

problemområde och analyserat problemet. Artiklar som denna ger en förståelse för 

metodens fördelar och nackdelar men har ett så specifikt syfte att den inte bidrar till 

uppsatsens specifika teoretiska underlag det vill säga de verktyg som metoden bygger på. 
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Ett fåtal uppsatser hittas dock som är av intresse, dessa är inom samma område som denna 

uppsats. En rapport kring ämnet är “Företagsmodell för byte av systemutvecklingsmetod” 

skriven av David Andersson och Andreas Lindén. (Andersson, Lindén, 2013). Rapporten 

var av intresse då den berörde samma område som denna uppsatsen, 

systemutvecklingsmetoder. En annan rapport är “Säkerställa kunskapsöverföring vid agil 
systemutveckling”, skriven av Henry Rebane (Rebane, 2013), som också berör 

systemutveckling och problematiken kring projekt vilket är intressant att se vilka 

slutsatser som tagits fram. 

 

Genom att artiklarna inte ger tillräckligt med information gällande agila metoder, utan 

mestadels ger olika aspekter på metoden eller kunskap om tidigare studier, används även 

agila litterära verk. En lista på dessa kan ses under referenser i slutet av denna uppsats.  

 

Ett brett urval av litteratur väljs ut och de kapitel innehållandes beskrivningar av kärnan 

av agila metoder fokuseras på. Till exempel vilka verktyg som bör används i det dagliga 

arbetet, rutiner, hur kommunikationen ska skötas, mer om kärnan av agila metoder 

återfinns i kapitlen 2.3.2 12 Fundamentala principer samt 2.5 Scrum. 

4.2 Utformning av enkät 
 

Det finns mycket som kan läras av att läsa litteratur och rapporter från tidigare arbeten, 

men den mest värdefulla informationen fås av de som dagligen utövar metoden. Denna 

uppsats presenterar skillnaderna mellan teori och tillämpning och få en uppfattning om 

hur agila metoder kan användas i praktiken. En övergripande förståelse för tillämpningen, 

erhålls genom ett flertal metoder. Exempel på en sådan metod är en enkäter som skickas 

till företag som tillämpar agila metoder. Två sådana enkäter görs där en skickas till 

utvecklingsteamet, se enkät bifogad i bilaga 1, och den andra till ett flertal företag, se 

enkät bifogad som bilaga 2.  

4.2.1 Enkät till utvecklarna på företaget 

 

För att utforma enkäten används litteraturen samt att det hålls en dialog med 

kontaktpersonen inom utvecklingsteamet. Utifrån litteraturen görs en checklista på de 

verktyg som ingår i Scrum och det är denna checklista enkäten grundar sig på. Enkäten 

ska ge svar på hur projektgrupper på företag väljer att tillämpa agila metoder, men framför 

allt Scrum. Frågorna utformas på ett sätt som klargör vilka verktyg inom Scrum företaget 

använder vid projektledningen och vilka för- och nackdelar de har stött på under arbetet. 

När ett utkast av enkätfrågorna har färdigställs skickas de till kontaktpersonen som ger 

respons i form av eventuella förbättringar. Efter ett flertal revideringar och 

kontaktpersonen gett sitt samtyckande skickas den slutgiltiga versionen av enkäten till 

utvecklingsteamet. Samtycket från kontaktpersonen är viktigt så att enkätfrågorna inte 

strider mot sekretessen inom företaget. Enkäterna fylls i veckovis av utvecklarna under 

fyra veckors tid efter att enkäten mottagits. Den slutgiltiga versionen av enkäten kan ses i 

Bilaga 1. 



32 
 

 

Den respons som samlas in under de fyra veckorna utgör sedan en grund vid intervjuer av 

utvecklarna inom projektet på företaget.  

4.2.2 Enkät till flertal företag 

 

En liknande enkät skickas också till ett flertal andra företag. Se enkät bifogat som bilaga 2. 

Eftersom uppsatsen handlar om projektledning för mjukvaruutveckling skickades enkäten 

till 30 stycken IT-företag, som aktivt arbetar med mjukvaruutveckling. Denna enkät 

innehåller endast frågor som har med den övergripande arbetsmetoden att göra. Detta för 

att få en bild av hur de väsentliga delarna används och hanteras på ett flertal företag.  

 

Genom de insamlade svaren fås information från två synvinklar. En specifik återblick från 

förundersökningen på företaget, men även en bredare och mer generell nivå på hur 

mjukvaruindustrin använder sig av agila metoder och Scrum, från undersökningen på ett 

flertal företag.              

4.3 Genomförande av fältstudier och intervjuer 

 

I det här avsnittet beskrivs tillvägagångssättet för de fältstudier som görs. Intervjuer är en 

stor del av fältstudier och ger en bred bild av utvecklarnas upplevelse av arbetsmetoden.  

4.3.1 Företaget 

 

För att kunna komma närmare arbetssättet på företaget utförs fältstudier och intervjuer 

med utvecklarna. Underlaget till intervjuerna utformas för att få en inblick i hur 

utvecklarnas dagliga arbete går till och är baserad på tidigare kunskaper från 

litteraturstudien och svar på enkäter, som förklaras i avsnitt 4.1.1 Litteraturstudiens fokus 
och avsnitt 4.2.1 Enkät till utvecklarna på företaget, om agila metoder och Scrum. Under 

fältstudien iaktas hur  utvecklingsteamets arbetsmiljö ser ut. 

4.3.1.1 Intervjuer 

 

Utvecklingsteamet består av tre utvecklare och en projektledare. Dessa personer utgör 

utvecklingsteamet i företagets nuvarande mjukvaruprojektet och är därför de mest insatta 

i mjukvaruutveckling på företaget. Detta var anledningen till att dess personer valdes för 

intervju. Intervjuerna förbereds med ett underlag, som skickades till utvecklingsteamet i 

förväg via kontaktpersonen på företaget. Se underlag som bilaga 3. Intervjuerna är dock 

inte strikt bundna till underlaget. Det hölls en halvtimme lång dialog med de tre 

utvecklarna och projektledaren. De pratar fritt kring ämnet, som berörde arbetssättet i 

deras nuvarande projekt. De tre utvecklarna intervjuas i tur och ordning efter varandra, 

medan projektledaren intervjuas en vecka senare på grund av ledighet. Intervjuerna ägde 

rum på utvecklingsteamets arbetsplats.  

 

Det användes samma underlag för alla intervjuer, men underlaget skulle inte följas strikt. 
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Det frågas om vad utvecklarna personligen tycker om deras aktuella arbetssätt för att veta 

vad de tycker fungerar bra och vad som saknas. Under tiden ställs även följdfrågor för att 

få en djupare insikt i de olika verktygen och metoderna som används för att styra projekt. 

4.3.1.2 Fältstudier 

 

Under fältstudien studerades utvecklingsteamets arbetsmiljö. Syftet med fältstudien var att 

se hur mycket deras arbetsmiljö liknar arbetsmiljön enligt Scrum, det vill säga 

arbetsmiljön som förklarades i avsnitt 2.4.5 Arbetsmiljö.  

 

Fältstudierna görs i samband med intervjuerna med utvecklingsteamets medlemmar, vilka 

utförs på deras kontor under vanliga arbetsdagar. Eftersom intervjuerna görs under två 

olika tillfällen, studeras arbetsplatsen två gånger. Under fältstudien observeras hur 

arbetsplatsen ser ut, de verktyg som dels är synliga i rummet men även andra verktyg som 

ingår i deras arbetsprocess, samt lokalen i sin helhet. Fältstudien görs via iakttagande av 

kontoret. 

 

Vid första besöket på kontoret studeras lokalerna samt vilka fysiska verktyg som finns. 

Iakttagelserna görs genom en rundvandring på kontoret där olika arbetsytor och 

konferensrum besöks. Fältstudien görs systematiskt rum för rum. För varje rum studeras 

det utifrån vilka verktyg som finns lokaliserade och hur det ser ut. Vid andra besöket 

studerades rummen igen på samma sätt för att undersöka om det uppstått några 

förändringar sedan första besöket.  

 

En av observationerna är att utvecklingsteamet använder ett virtuellt verktyg istället för 

att ha en fysisk projekttavla, som beskrivs i avsnitt 2.4.5 Arbetsmiljö. I det här fallet 

används ett webbaserat program, som är JIRA (Atlassian, 2014). En del av fältstudien blev 

att studera detta program för att få insikt om användarhistorier och hur aktiviteter följs 

upp på samma sätt i programmet som i teorin om Scrum i avsnitt 2.4 Scrum. Då detta 

virtuella verktyget är ett centralt verktyg för utvecklingsteamets arbetssätt, utförs en 

fältstudie vid ett tillfälle utöver de två besöken på företaget. Det webbaserade programmet 

visades av en av utvecklarna. En genomgång på hur programmet används i arbetet utförs. 

Under detta tillfälle ställs frågor för att kunna avgöra likheterna med en fysisk 

projekttavla. 

4.3.2 Agile academy 

 

På Agile Academy hålls en intervju med de två som är utbildningsledare för programmen 

på yrkeshögskolan. Ena personen var utbildningsledare för utbildningen Certifierad Agil 
Projektledare och den andra var utbildningsledare för utbildningarna Certifierad Agil 
Testare och Certifierad Agil Produktägare (Agile Academy, 2014). Intervjun håller på 

ungefär en timme och hålls i en av skolans lokaler, som finns lokaliserade på Södermalm i 

Stockholm. Underlaget för intervjun skickas inte till respondenterna i förväg på grund av 

att de är specifika inom ett visst område i agila metoder och kan på så sätt vara lätta att 



34 
 

missuppfatta. Underlaget rör sig kring tillämpningsområdet med specifika exempel från 

projektet på företaget. Hela underlaget finns i Bilaga 4. Intervjun inleder med generella 

frågor kring hur de på utbildningen lär ut agila metoder och om det är någon som de 

specifikt fokuserar på som de tycker är det viktigaste. Frågorna övergick sedan till de mer 

specifika inom områden som rörde hur projektet i studien jobbade.  

 

Under hela intervjun pratade utbildningsledarna fritt kring frågorna och följdfrågor 

ställdes vid behov. Då intervjun är semistandardiserad används endast intervjumaterialet i 

bilaga 4 som mall och följdfrågor är därmed inte dokumenterat i det materialet.  
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5. Resultat 

 

Efter att ha tillämpat de ovanstående metoderna tydliggörs att agila metoder är ett brett 

område och att Scrum är ett välkänt arbetsmetod inom mjukvaruutvecklingen. Det här 

kapitlet tar upp de resultat som har tagits fram med hjälp av denna studie. Det redovisas 

om hur företaget, där en stor del av studien genomfördes, tillämpar Scrum. Det tas även 

upp om vilken uppfattning generella företag har av Scrum och vad ansvariga för 

utbildningar inom agila metoder anser. 

5.1 Experters perspektiv på agila metoder 
 

Vid intervjun med Agile Academy (Agile Academy, 2014) följdes en intervjumall som kan 

ses i Bilaga 4. Hel intervjun dokumenterades och Tabell 5.1 redovisas en sammanställning 

av intervjun. Denna sammanställning i Tabell 5.1 visar frågan, ett citat från svaret samt en 

sammanfattning som presenterar faktorer som är till nytta för studien och belyser de 

viktigaste punkterna som togs upp i svaret. Detta då det är faktorer, som visar olika 

möjligheter och ett annat perspektiv på Scrum. 
 

Tabell 5.1: Sammanställning av intervju på Agile Acamdemy. 

Frågor Svar Sammanfattning 

Vad är det som är så bra 

att jobba agilt (Scrum) 

jämfört med andra 

metoder? 

“Verkligheten är dynamisk med yttre 
omständigheter med folk som till 
exempel blir sjuka. Med vattenfalls så 
är det mycket som ramlar ner i 
sprickorna. Med agilt så kan delar 
flyttas fram om det märks att det 
behövs. Det viktiga är inte när det 
kommer utan att det kommer.” 

Flexibilitet hos agila metoder är en bra 

egenskap, då utvecklingsteamet står 

inför situationer då arbetet måste 

anpassas eller planeras om. 

Vilka olika virtuella 

verktyg vet du om som 

man kan använda? 

“Kanbanflow används internt på 
Agile Academy. Främst på grund av 
att Sten, som är rektor, sitter i 
Göteborg. Det är vanligt med 
utvecklingsteam i exempelvis Indien. 
Mycket jobbas globalt och då är det 
dessa verktyg som behövs. Scrum 
säger att man ska jobba samtidigt. 
Ibland finns det miljöer med 
videokameror som filmar de anställda 
i Peru som streamas live när de 
arbetar.” 

Hela utvecklingsteamet ska sitta i 

samma rum enligt Scrum, vilket även 

finns förklarat i avsnitt 2.5.5 
Arbetsmijlö. Idag är det vanligt att 

utvecklingsteamet är splittrat eller att 

arbetet utförs i olika delar av världen. 

För att fortfarande tillämpa Scrum 

enligt dess teori används virtuella 

verktyg, men även video med 

livesändning mellan medlemmarna som 

inte är närvarande. 
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Vad är processdiagram 

bra för? Vad får man ut 

av det. då det kan ta lång 

tid att göra och de kan 

vara missvisande? Finns 

det något annat verktyg 

som ger samma resultat 

men som är enklare att 

tillämpa och som tar 

mindre tid? 

“Kanbanflow har ingen burndown chart! 
Burndown charts är ett 
kravhanteringssystem. Om man har gjort 
tasks som är förstora och de bör då göras 
mindre eller tvärtom, så syns det på 
grafen. JIRA-greenhopper har en 
integrerad burndownchart till JIRA.” 

 

Processdiagram visar den 

dagliga  progressen. Det kan även 

vara till hjälp för att hantera 

kommande användarhistorier och 

ger en insikt om hur recisa 

uppskattningarna om tiden för 

implementering av dessa har varit. 

På det här sättet kan bättre 

upskattningar göras och 

utvecklingsteamet för en bättre 

planering inför kommande sprint.   

Vad tycker du om en 

situation där utvecklare 

inte är med på möten då 

användarhistorier skrivs? 

Kan en ensam 

projektledare stå för alla 

användarhistorier? 

“Product owner ska vara bryggan mellan 
projektledaren och kund. Reviews är bra 
tillfällen att träffa produktägaren, sen 
behöver inte utvecklarna träffa 
produktägaren hela tiden kanske. Men en 
utvecklare bör följa med på kundmöten 
ibland för att komma med input om vad 
som kan göras.” 

Om mötet med produktägaren inte 

känns givande varje gång, kan antal 

möten med produktägaren minskas. 

Medlemmarna i utvecklingsteamet 

ska dock träffa produktägaren och 

produktägaren för att ge 

återkoppling och ge förslag om 

produkten, då det bidrar med ett 

annat perspektiv på projektet. 

Är det något inom Scrum 

som du personligen 

tycker kan vidare 

utvecklas/förbättras? Är 

det något som du tycker 

är öerflödigt i metoden 

“Grejen med agile är att införa ständiga 
förbättringar. det finns en uppsjö av små 
Scrum utbildningar. Många åker iväg och 
blir scrummaster och sedan funkar det 
inte när det kommer tillbaka. Man ska 
anpassa Scrum mot verkigheten och vara 
mer flexibel så att det passar mot 
verkligheten. Lean säger att kör på det 
som är bra och som funkar. Att ha roller 
är bra, men man behöver inte ha alla 
regler. vissa events kan också skalas ner, 
till exempel 4 timmars sprintplanering. 
Om man inte behöver hela den tiden kan 
man minska den och. anpassa till 
situationen.” 

Till varje ny sprint har 

utvecklingsteamet chansen att 

förbättras i det de har brister i. 

Genom retrospektiv möjliggörs 

identifiering av eventuella brister. 

På det här sättet kan moment som 

är tidskrävande, men inte ger något, 

tas bort och andra moment kan 

läggas till i arbetsmetoden. 

Utvecklingsteamet kan också 

anpassa de olika möten efter deras 

behov. Detta är del av flexibiliteten 

i agila metoder. 

Tycker du att virtuella 

verktyg som JIRA och 

Trello är lika bra som 

fysiska verktyg som 

projekttavla med post-it 

lappar? Är JIRA lika bra 

som post-it lappar eller 

tappas en viss del i 

informationen och 

överblicken bort? 

“Det är dubbelarbete i att ha båda. 
Smartboards är kanske det bästa, för då 
får man bägge två. Sprintplanering är 
lättare med papper och penna och bara 
skriva ner. Då får man en bättre 
överblick, sen blir det extra jobb att 
överföra till datorn. Det är ju ofta 
workshop format när man har 
sprintplanering. Det blir mer kreativt då 
att sitta ner allihopa och skriva på något 
fysiskt, typ post-its. Men sen under 
projektets gång är det inget dåligt att ha 
det på datorn förutsatt att alla kan gå in 
och kolla på alla user stories.” 

Användarhistorier ska delas 

elektroniskt enligt resonemanget 

om att alla utvecklare inte alltid är 

samlade på en plats. 
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Hur mycket av den 

praktiska tillämpningen 

lärs ut vid utbildningen? 

Lär de sig teoretiskt och 

sedan tillämpar, eller lär 

de sig inom teorin hur 

man anpassar verktygen 

till olika projekt och 

situationer? 

“De lär sig tidigt vilka de olika metoderna 
är och sedan tillämpar dem under tidens 
gång De som föreläser är från branschen 
så då blir det verklighetsförankrat. Det är 
bra att tidigt testa på och sedan bränna 
sig tidigt för att se vad som funkar och 
vad som inte funkar bra. Studenter stöter 
på de vanligaste nitarna under 
utbildningen.” 

Man lär sig mest vid tillämpning av 

kunskap. Ofta stöts det på problem, 

då teorin tillämpas slaviskt. 

Anpassning till situationen är viktig.  

Vad är kärnan inom agila 

metoder och Scrum, vad 

är det som ej får 

uteslutas, "om dessa 

funktioner ej finns med 

då är det ej ett agilt 

projekt". Var går 

gränsen? 

“Att ständiga förbättringar och att alltid 
jobba efter att göra bättre i framtiden, att 
lära sig av misstag.  Agile är ett ramverk 
som hela tiden tillåter att göra 
förbättringar, vilket är transperans. Det 
är mer filosofin att man vill förbättra och 
inte hur man gör det.” 

Att förbättras till varje ny sprint och 

lära sig av sina misstag är kärnan i 

Scrum. Detta är möjligt på grund av 

ramverket med olika sprintar och 

återkoppling. 

5.2 Undersökning om praktisk tillämpning 
 

I det här avsnittet presenteras resultat från de undersökningar som gjorde under studien. 

Dessa undersökningar handlade i första hand om Scrum. En detaljerad struktur av 

undersökningarna finns bifogat, bilaga 1 är av undersökningen från företaget och bilaga 3 

av den generella undersökningen. 

5.2.1 Arbetssätt på generella företag 

 

För att ta reda på hur agila metoder används hos flera företag och på så sätt få en generell 

bild av det praktiska användandet av agila metoder, genomförs en webbaserad 

undersökning i enkätform hos ett flertal IT-företag. Enkäten, som skickades till ett 30-tal 

IT-företag, besvarades av 22 stycken IT-företag, där alla svarade att de använde sig av agila 

metoder. Svaren visade även att verktygen inom Scrum har olika betydelse för olika 

företag. En del av företagen tyckte vissa verktyg var nödvändiga att tillämpa i sin 

arbetsmetod och hos andra tillämpades de inte. Ett exempel är att 16stycken företag 

använder sig av processdiagram och 6 stycken använder sig inte utav dem. 

 

Utifrån undersökningen sågs att den fysiska projekttavlan har byts ut mot webbaserade 

program. Alla företag, som har svarat på enkäten använder något webbaserat virtuellt 

verktyg. Vi lever i en värld där allt ska kunna kopplas upp. Det ska vara enkelt och 

tillgängligt överallt. Den tanken har även inspirerat arbetsmetoderna inom 

mjukvaruutveckling vilket kan ses från svaren i undersökningen. Utvecklingsteam går 

från att jobba med fysiska produktbackloggar till att arbeta på en virtuell plattform. På det 

här sättet kan utvecklarna arbeta från olika platser och ändå ha all dokumentation och 

uppföljning samlat på webbaserade program, vilket är tillgängligt för alla i 

utvecklingsteamet. Metoderna tillämpas på ett annorlunda sätt i jämförelse med hur den 
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fysiska projekttavlan beskrivs i avsnitt 2.5.5 Arbetsmiljö, då globalisering och mobilitet 

kräver sådana förändringar. I sådana situationer är webbaserade program en förutsättning.  

 

Ett annat moment som företagen väljer att göra annorlunda än teorin är uppdelningen av 

användarhistorier och aktiviteter. Det finns företag som endast använder sig av 

användarhistorier för att dela upp arbetet eller bara aktiviteter, men det finns även företag 

som delar upp arbetet i användarhistorier och sedan delar upp dem i aktivitet. Alla projekt 

ser olika ut och arbetet delas upp på ett lämpligt sätt som går att förstå av utvecklarna.   

 

Däremot framgår det av resultaten att de 22 stycken företag, som har deltagit i 

undersökningen, har dagliga scrummöten. Dessa utgör basen som används när agila 

metoder tillämpas för att sköta planering och den dagliga kommunikationen.  Nedan följer 

Figur 5.1 och Figur 5.2 som visualiserar resultatet av undersökningen. 

 

 
 
Figur 5.1. Kommunikation är en utav kärnorna inom agila metoder. Det är viktigt att i ett projekt ha bra 
kommunikationskanaler. Figuren föreställer en sammanställning av de kommunikations kanaler som är 
vanligast hos företagsprojekt som tillämpar agila metod utifrån undersökningen.  
 

I Figur 5.1 syns en sammanställning över kommunikationskanaler som är vanligast 

användande hos de företag som undersökningen gjordes hos. Inom övrig kategorin är det 

verktyg som inte var så vanligt förekommande, men som användes hos vissa företag. 

Några av dessa verktyg är HipChat, Hangout, Webex /shared screen tools, chat - 

sametime, communicator, sharepoint.  
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Figur 5.2. Sammanställning av de verktyg som används bland företag. De ljusblå staplarna avser det antal 
som besvarat att de ej använder ett verktyg. De mörkblå staplarna är de som svarat att de använder verktyget 
i fråga.  

 

Figur 5.2 visar resultatet av tillämpningen olika verktyg inom Scrum från den generella 

enkät undersökningen. Något som är intressant i Figur 5.2 är att campfire inte används av 

något företag, ett verktyg som det i projektet som studeras används mycket av. Men precis 

som vi kan se i Figur 5.2 är det så att alla verktyg inte används av alla företag, som de 

verktyg under “övrigt” kategorin i Figur 5.1. Faktumet att inget företag använder campfire 

i sina projekt behöver därför inte ha någon betydelse.  

 

De svar från enkätfrågorna som inte var flervalsfrågor, och inte presenteras i Figur 5.1 

eller Figur 5.2, utan besvarades mer utförligt finns sammanställda i Tabell 5.2. 

Sammanställningen visar frågan samt några citerade svar som representerar helheten av 

svar. För vardera fråga ges även en sammanfattning över vilka nyckelfaktorer som 

presenterades från svaren. 
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Tabell 5.2: Sammanställning av svar på enkäter från flertal företag 

Frågor Svar Sammanfattning 

Vilka fördelar ser 

du med Agila 

metoder - Scrum 

“- De dagliga dagligt scrummötena ger aktuellt 
status samt möjlighet till att omprioritera och 
snabbt diskutera lösningar på problem/hinder. 
Alla vet vad alla jobbar med. 
- Fokuseringen på vissa aktiviteter under en 
sprint. Lättare att leverera och fokusera varje dag 
om det finns en tydlig lista på vad som ska göras 
under en period/sprint. 
- Retrospektiven: möjliggör förbättringar hela 
tiden, inte bara i slutet av ett projekt t ex efter ett 
år som det lätt annars kan bli och då försvinner 
alla vidare till andra projekt. Kul att känna att 
man kan påverka arbetet annars kan det vara 
svårt att ta upp problem. 
- Kul att jobba så tajt ihop i en grupp” 

Smidigheten med metoden samt 

att det blir tydligt vad alla jobbar 

med. Att alla jobbar mot samma 

mål. Att med metodens hjälp kan 

snabba förändringar ske smidigt. 

Detta är något som alla företagen 

gemensamt återkommer till i sina 

beskrivningar.  

Vilka 

risker/nackdelar 

ser du med Agila 

metoder - Scrum 

“Rörligt mål med oklar "definition of done" 

“Om produktägaren inte är tillräckligt utbildad 
eller bekant med ett agilt arbetssätt och Scrum 
som metod så tar det väldigt mycket projekttid att 
få in produktägaren i arbetssättet och tänket.” 

“Att teamet inte använder sig av retron 
(retrospective) och verkligen analyserar hur 
processen kan förbättras. Risken är att man 
diskuterar tekniska problem.” 

Förståelse är en viktig del, om 

produktägaren inte har förståelse 

för det agila arbetssättet kan 

misskommunikation ske. Metoden 

kan även leda till mycket over 

head med mycket möten.  

Vilka förbättringar 

kan göras med 

metoden, tycker 

du? 

“Hitta enkla dokumentationsverktyg som 
fungerar i vardagen (user stories håller inte riktigt 
i längden)” 

“Man behöver anpassa den för 
konsultverksamhet, den fungerar strålande när 
man jobbar med produktutveckling men inte 
riktigt lika väl när man jobbar med multipla 
kunder som köper tjänster i olika storlekar.” 

Metoden skulle behöva uppdateras 

då, idag används endast de verktyg 

i metoden som gagnar projektets 

syfte. Alternativt att den kan vara 

svår anpassad. 

Vid nya sprintar, 

delar ni upp 

arbetet i 

användarhistorier 

och hur stora 

brukar dessa vara? 

“Ja, En tumregel är att vi försöker hålla oss under 
8h (gärna 4h) för att reducera 
implementationsrisker och tvinga fram förståelse. 
“Vi delar upp våra sprintar i tasks, dessa tasks 
estimeras inte utan ofta bygger vi sprintarna på 
känn och oftast så har vi för få tasks i dom, 
anledningen till varför vi gör så är för att vi måste 
kunna hantera nya akuta ärenden som snabbt 
inkommer på teamen.” 

“Absolut, de delas upp i mindre tasks. Ingen task 
ska ta längre än en dag att utföra men en story 
kan naturligtvis vara större och kräva flera tasks 
för att bli utförd.” 

Hur implementationen av 

användarhistorier görs skiljer sig 

lite från företag till företag. Detta 

beror på viss del på hur 

projektplanen ser ut.  Vissa har 

kortare sprintar och då är 

användarhistorierna uppdelade i 

aktiviteter med kortare 

estimering.  
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Hur planerar ni 

oplanerade  aktivit

eter? 

“Om det har högst prio så tar vi det under 
sprinten. Annars planerar vi det i nästa sprint. Vi 
tar också höjd för att oväntade saker dyker upp 
när vi planerar tid i sprintar. “ 

“Vi lägger allt annat arbete åt sidan och fokuserar 
på detta, eftersom det är oftast högst prio om det 
kommer in vid sidan av.” 

“Vanligtvis kallar teamet till ett möte med 
Produktägare och resursägare där teamet 
förklarar de "findings" man hittat och hur det 
påverkar teamets plan. En omplanering / 
omprioritering måste eventuellt göras. Teamet 
presenterar sedan sin nya plan för 
produktägaren.” 

 

Vid oplanerade händelser  sker 

oftast en överblick över hur 

situationen ser ut och därefter 

hanteras aktiviteten efter vilken 

typ av prioritering den har och 

hur den förhåller sig till övriga 

arbetet.  

Om ett projekt, 

hos er, har gått 

dåligt vad har det 

berott på? 

“Den vanligaste orsaken är oklar prioritering av 
både krav och resurser.” 

“Oftast en otydligt krav/behovsbild från 
produktägaren. Alltså en kund som egentligen 
inte vet vad den vill ha eller behöver. ” 

“Ändrade krav, glömda krav som kräver 
omdesign” 

“Underskattat jobbet 
Inte låtit teamen bestämma hur lång tid saker tar 
att göra” 

“Oklart definition of done. Dålig kommunikation. 
Oklart ägandeskap. Felaktiga tidsestimat.“ 

Det som kan uttydas från 

undersökningen är att det i 

vanligaste fall har med 

kommunikationen eller 

förståelsen för projektet om något 

inte har gått bra.  

 

5.2.2 Företagsstudie 

  

I det här avsnittet sammanfattas de resultat som tillhör företaget i frågan. Genom att ha 

kontinuerlig kontakt med mjukvaruutvecklarna och projektledaren för projektet de 

arbetar med, samlas data om de metoder som används i arbetet. 

5.2.2.1 Förundersökning på företaget 

 

Under fyra veckors tid har utvecklingsteamet på det specifika företaget fyllt i en enkät på 

veckobasis gällande arbetsprocessen, verktygsanvändning och kommunikation. En 

sammanställning av de svar som givits under de fyra veckorna från formuläret ger en 

tydlig bild av hur man jobbar i projektet. Till exempel vilka olika kommunikationskanaler 

utvecklarna använder och hur bra dessa har varit under veckan. De olika frågorna var 

generella och berörde arbetsmetoden i sin helhet. Med hjälp av förundersökningen kunde 

en inblick i hela arbetsprocessen och de olika momenten kartläggas.  

 

Inom agila projektmetoder är en viktig del hur kommunikationen inom utvecklingsteamet 

sköts. Framförallt då muntlig kommunikation är en av grundpelarna inom agila metoder, 
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se 2.3.2 12 Fundamentala principer 6:e punkten. Kommunikationen inom projektet, 

generellt sett, har enligt enkäten gått bra, speciellt den interna kommunikationen på 

grund av att utvecklarna sitter på samma plats och har varandra lättillgängliga vid frågor 

och diskussion. Ett utvecklingslandskap med närhet gör även att en bra gruppdynamik 

skapas, vilket i sin tur leder, till effektivitet i arbetet och bättre resultat.  

Svaren från enkätfrågorna finns presenterade i Tabell 5.3, och visar frågan samt några 

citerade svar som representerar helheten av svar. För vardera fråga ges även en 

sammanfattning över vilka nyckelfaktorer som presenterades från svaren.   

 
Tabell 5.3: Sammanställning av svar på enkäter från utvecklingsteamet. 
 

Frågor Svar Sammanfattning 

Kommunikation Hur har 

kommunikationen 

fungerat? 

“Chatsystemet campfire som vi 
använder underprojektet får 
regelbundet automeddelanden 
från vår issuetracker Pivotal, 
vilket gör att produktägaren i 
90% av fallen inte ser 
meddelanden jag skriver i 
campfire. 
Denna vecka var det trögt att få 
svar på frågor.” 

 

“Kommunikationen kunde ha 
vart bättre, Vi avslutade precis 
en sprint, men påbörjade inte en 
ny direkt, Detta gjorde att det 
blev lite vagt om vad som skulle 
göras. “ 

Kommunikationen skiftar en 

del fram och tillbaka, de flesta 

är positiva till hur 

kommunikationen har varit 

och det antas då att  de menar 

inom teamet. Speciellt då den 

del som gått dåligt är mellan 

produktägare och team.  

 

Vad har gått bra i 

kommunikationen? 

 

“Den interna kommunikationen 
mellan oss utvecklare på 
projektet har fungerat bra då vi 
sitter mycket bredvid varandra.” 

Det som går att sammanfatta är 

att den interna 

kommunikationen fungerar 

felfritt enligt de flesta som 

besvarat.    

 

Vad har gått 

mindre bra i 

kommunikationen? 

“Kommunikationen med 
produktägaren fungerade mindre 
bra. Svårt att få snabba svar på 
frågor.” 

De flesta utav svaren rör att det 

är svårt att nå varandra, främst 

mellan utvecklingsteam och 

produktägaren. Till viss del av 

att kommunikationsverktygen 

inte används på rätt sätt.  

Arbete Vilka olika verktyg 

har ni använt er 

utav under veckan? 

Bitbucket, git, Trello, xCode, 
Sublime, Photoshop, Skynet, 
Android Studio, campfire,  

Av de verktyg som namnges är 

många av dem inom system 

utvecklingsområdet av 

Android mobil plattformar 

eller iOS platformen. Endast 

ett fåtal är inom 

kommunikation.  
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Har det uppstått 

några 

komplikationer 

under veckan? 

“Jag tror att produktägaren och 
projektledaren inte har kommit 
överens helt och hållet på alla 
saker, vilket har lett till ett 
onödigt slöseri med resurser. “ 

Det är inte mycket som har 

kommenterats kring denna 

fråga, men kommentarerna 

som ges berör produktägaren 

och  att denna inte  är 

tillräckligt insatt i alla olika 

tekniska delar vilket gör att det 

i visa fal uppstår 

komplikationer  

Metod Vilka olika verktyg 

använder ni er utav 

under ett 

sprintmöte? 

“Vi använde JIRA för att hantera 
user stories samt att vi spelar 
planning poker för att 
tidsestimera tasksen.” 

 

Mestadels nämns JIRA i 

kommentarerna, men verktyg 

som Pivotal tracker  och 

planningpocker nämns också.  

 

Hur går ett 

sprintmöte till hos 

er? 

“Vi  alla säger vad vi har gjort 
och vi gör för tillfället samt vilka 
olika potentiala risker som finns. 
“ 

“Vi börjar med att gå igenom 
backloggen. Sedan så skriver 
projektledaren user stories som 
sedan läggs in i JIRA och 
assignas till den personen som 
ska utföra arbetet. 
 

Sedan så tidsuppskattar vi alla 
user stories och använder 
planning poker för att komma 
överens.” 

Det tycks som att alla i 

projektet ändå har bra koll på 

just strintplannerings möten 

och  vet nyckelpunkterna av 

händelsen.  Med retrospectiv, 

estimering av stories och 

diskussioner av nästkommande 

sprint.  

 

I figur 5.3 nedan presenteras några av de åsikter som getts i enkäten angående det som har 

gått bra i den interna kommunikationen mellan utvecklare i back-end och front-end och 

projektledaren. Här ses att mycket av anledningen till att kommunikationen har sköts så 

bra är för att utvecklarna sitter nära varandra och arbetar som ett team.  
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Figur 5.3. Några citat från enkäten där de beskriver vad som har gått bra i kommunikationen 

 

En annan del om undersöktes rörde kring hur väl projektet mötte delmålen, och det 

visade sig att mycket av arbetet blev klart på den utsatta tiden. På 3 av 4 veckor blev alla 

aktiviteter avklarade, på 1 av 4 veckor möttes endast hälften av delmålen. Anledningen till 

detta berodde på olika orsaker, dels på sjukdom, uppkomst av oplanerade aktiviteter och 

felrapporter, men även ändringar från produktägaren. “Produktägaren har inte alltid 
100% koll på läget, och ändrar sig gärna. Inga problem i sig, men allting tar lite längre tid 
vilket produktägaren måste vara införstådd med.” En annan orsak som angavs var 

missförstånd i beställningen mellan produktledare och produktägare. Även i projekt som 

denna, som bygger på en tydlig och kontinuerlig kommunikation sker kommunikations 

missar vilket det gjorde under en av dessa veckor. Här berodde det främst på att 

produktägaren och projektledaren inte hade kommit överens om vad som skulle utföras av 

utvecklingsteamet. Detta ledde till onödig användning av resurser. En orsak till att dessa 

mål inte blev uppfyllda på grund av ovanstående anledningar kan ses i enkäten, där det 

berättas om vad som har varit dåligt i kommunikationen under dessa veckor. Flertalet 

beskriver en dålig kommunikation mellan utvecklare och produktägare, samt att 

ändringar av aktiviteter kan ske frekvent vilket gör att riktningen av arbetet inte blir 

stabil. Ett utdrag av kommentarer från det studerande företagets enkät finns illustrerat i 

Figur 5.4. 
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Figur 5.4. Några citat från enkäten där de beskriver vad som har gått mindre bra i kommunikationen. 

 

En återkommande faktor som kan ses i kommentarerna är att kommunikationen är 

bristfällig. Till detta anges olika orsaker bland annat att tidsbrist men också verktygen, 

Skype är ett av de verktyg som nämns. 

5.2.2.2 Virtuella verktyg på företaget 

 

En viktig del att identifiera är vilka typer av verktyg projektet använder sig av, när det 

gäller planeringen av projektet och kommunikationen inom planeringen. Speciellt de 

verktyg som berör hanteringen av prioritering och status av aktiviteter samt vem som är 

ansvarig för vardera aktivitet. De verktyg som projektet nämner att de använder sig utav i 

formuläret är följande: 

 

 

- Trello  - Pivotal tracker 

- JIRA - Campfire 

- Skype - Zendesk 

- Android Studio - Xcode 

- Bitbucket  

 

Alla ovanstående verktyg är kan kategoriseras in i tre olika kategorier, planeringsverktyg, 

kommunikationsverktyg och utvecklingsverktyg. 

 

 Planeringsverktyg: Trello (Trello, 2014), JIRA (Atlassian, 2014), Pivotal tracker 

(Pivotal tracker, 2014) 

 Trello (Trello, 2014), JIRA (Atlassian, 2014) och Pivotal tracker (Pivotal tracker, 2014) 

är alla virtuella verktyg som motsvarar den fysiska produktbackloggen och 

sprintbackloggen. De tre verktygen hanterar användarhistorier och aktiviteter där en 
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användare kan lägga till nya aktiviteter och uppdatera befintliga inom ett projekt. Ett 

projekt kan innehålla flera användare där alla kan se varandras aktiviteter. JIRA 

(Atlassian, 2014) är ett verktyg som utvecklades som ett hjälpmedel för 

projektledning. 

 

 Det framgår av förundersökningen att projektet på företaget använder JIRA 

(Atlassian, 2014) som basverktyg för alla aktiviteter och tillämpas av alla inom 

projektet. Trello (Trello, 2014) och Pivot tracker (Pivot tracker, 2014) är verktyg som 

används utöver JIRA (Atlassian, 2014) och som tillämpas av vissa. Men detta är upp 

till vardera projektmedlem om de så önskar och används därför inte av alla. 

Anledningen till detta är att funktionaliteten som JIRA (Atlassian, 2014) erbjuder 

räcker till användningsområdet som behövs i projektet anser vissa i 

utvecklingsteamet.  

 

 Kommunikationsverktyg: Campfire (Campifire, 2014), Zendesk (Zendesk, 2014), 

Skype (Skype, 2014) 

 Campfire (Campfire, 2014) och Zendesk (Zendesk, 2014) är båda verktyg som 

hanterar kommunikationskanaler. Zendesk (Zendesk, 2014) samordnar olika program 

som JIRA, sociala medier och sökmotorer och samlar dem i ett program. På så sätt 

underlättar den för användaren att endast använda en plattform och  koordinera olika 

aktiviteter. De “förbättrar relationen mellan  företaget och dess kunder” (Zendesk, 
2014). Campfire (Campfire, 2014) och Skype är båda designade som ett chatprogram 

med funktionen att ha konferenssamtal. Campfire (Campfire, 2014) kan  även filer 

laddas upp och hanteras (Campfire, 2014), en funktion som Skype inte har (Skype, 

2014). 

 

 I projektet används mailkommunikation och muntlig kommunikation, Skype och 

Campfire som de främsta kommunikationskanalerna. Zendesk (Zendesk, 2014) är mer 

ett verktyg som används på individnivå för att strukturera upp personliga aktiviteter.  

  

 Utvecklingsverktyg: Bitbucket (Bitbucket, 2014), Xcode (Apple, 2014), Android 

Studio (Android, 2014) 

 Bitbucket är ett verktyg som används vid versionshantering och utveckling 

(Bitbucket, 2014). Xcode (Apple, 2014) och Android Studio (Android, 2014) är 

utvecklingsverktyg för mobila plattformar. Xcode (Apple, 2014) är verktyget som 

används vid iOS utveckling och Android Studio för Android plattformar.  

 

 Beroende på vilken typ av plattform som utvecklaren jobbar med så varierar 

verktygen, exempelvis jobbar de inom iOS med Xcode. 

5.2.2.3 Intervjuer 

 

Genom att intervjua utvecklarna och projektledaren som berördes av nuvarande projekt 

på företaget fås mer insikt om hur de olika momenten inom scrum används. Under de här 
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avsnittet sammanfattas resultaten från intervjuerna på företaget. Alla utvecklare har olika 

mycket erfarenhet inom IT-branschen och har arbetat på olika arbetsplatser tidigare.  

 

I nuvarande projekt har utvecklarna vid företageten begränsad del som de arbetar med. 

Dessa delar utgörs av programvara för de olika operativsystemen Android (Android, 2014) 

och iOS (Apple, 2014) och kommunikationen mellan servrar och databasen. Detta leder 

till att utvecklarna har specifierade produkt- och sprintbackloggar. Något mer som 

karaktäriserar arbetsmetoden på företaget är att det används webbaserade plattformar till 

backloggarna. 

 

I och med att arbetet redovisas och följs  upp dagligen finns det inte mycket man kan ta 

del av i lokalen utvecklarna arbetar i. Utvecklarna sitter i samma rum, medan testarna 

sitter i ett annat. En del utvecklare jobbar även från andra länder. Det finns en del 

anteckningar på whiteboard tavlor, där delar av systemets interaktionsdesign finns 

uppritade.  

 

Eftersom mestadels av arbetet är webbaserat, måste mycket av arbetsmetoden anpassas 

efter systemet. Det finns inte möjlighet att dokumentera både användarhistorier och 

aktiviteter i programmet. Därför är användarhistorierna, som läggs upp på JIRA (Atlassian, 

2014), inte så omfattande att de ska behövas delas upp i aktiviteter. Vid skapandet av 

användarhistorierna i JIRA (Atlassian, 2014) försäkras att användarhistorerna kan slutföras 

på en dag. Dessa skapas av projektledaren vid möten med produktägaren, vilket gör att 

produktbackloggen ständigt uppdateras med nya användarhistorier och prioritering.  

 

Förutom att skapa och uppdatera användarhistorier i backloggen, planerar projektledaren 

även den kommande sprinten tillsammans med utvecklarna. De uppskattar hur lång tid 

varje användarhistoria i backloggen tar att implementera genom att använda sig av 

planeringspoker och sedan bestämmer vad som ska ingå i den kommande 

sprintbackloggen. Även sprintbackloggen uppdateras under arbetets gång. En 

användarhistoria är klar när implementationen lämnas över till testarna. Om utvecklarna 

blir klara med det planerade arbetet innan sprintens slut kan de också börja arbeta med 

användarhistorier som tillhör nästa sprint, men om de har ont om tid kan 

användarhistorier även tas bort från sprintbackloggen.  

 

För att följa upp arbetet kontinuerligt hålls dagliga scrummöten på företaget, där alla 

utvecklare och projektledaren är närvarande. De utvecklare som inte kan vara fysiskt 

närvarande vid möten, använder sig av Skype (Skype, 2014) eller telefon. Under detta 

tillfälle berättar de om hur arbetet går i nuläget och vilka problem som skulle kunna 

uppstå under arbetet. Utvecklingsteamet har ingen person som har rollen som 

scrummästare, som ska hålla i dagliga scrummöten och ansvara för att verktygen används 

på rätt sätt. Därför har projektledaren tagit ansvar över denna roll. 

 

Efter sprinten ska produkten demonstreras för produktägaren. I det här fallet är det 

projektledaren som ansvarar för demonstrationen. Utvecklarna träffar inte produktägaren 
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under demonstrationen eller planeringen. Några gånger under sprinten kan 

produktägaren komma för att hälsa på och ha uppsikt över arbetet. Under projektet kan 

produktägaren vilja ändra funktionaliteter och sådana frågor tas upp med projektledaren. 

 

 

Något som inte ingår i arbetsmetoden på företaget är sprintåterblick. Detta innebär att 

utvecklingsteamet saknar återkoppling på hur mycket arbete som har utförts och 

granskning över vilka moment som gick bra och dåligt samt vad gruppen ska tänka på 

under nästa sprint.                                                  

5.2.2.3.1 Utvecklarnas perspektiv på metoden 

 

Vid intervjuerna frågas det om hur utvecklare ser på agila metoder. Det tas upp vad de 

anser vara nackdelar och fördelar med Scrum. Officiellt tillämpas Scrum på företaget, men 

arbetsmetoden har anpassats till projektet och tiden. I det här avsnittet förklaras mer om 

hur utvecklarna ser på deras arbetssätt på företaget. 

 

Som det nämndes i avsnitt 2.3 Agila metoder utvecklades agila metoder för att 

effektivisera projektledningsmetoderna. Detta tyder på att det finns fördelar med agila 

metoder och därmed även Scrum. Enligt utvecklarna är Scrum ett flexibelt arbetssätt, där 

produktägaren kan justera den utvecklande produktens funktionaliteter. Den möjligheten 

är positiv då det inte brukar vara självklart hur produkten kommer att fungera från start. 

Därför är det vanligt att utvecklarnas produktbacklogg ändras. Detta stör dock inte 

utvecklarnas arbete, då dessa ändrade användarhistorier inte tillhör den nuvaranade 

sprinten. Den pågående sprintbackloggen är låst för förändringar. 

 

Utvecklarna nämner också de risker som finns med sådant arbetssätt. Enligt dem är det 

viktigt att scrummästaren har kontroll över projektet för att leda utvecklingsteamet på rätt 

väg i svårare situationer och att projektstyrningen fungerar. Det finns också en risk att 

projektet blir oklart om produktägaren ändrar användarhistorier i backloggen allt för 

mycket, eftersom projektet förlorar ett tydligt slut. Ett iterativt arbete anpassas lätt under 

arbetets gång. Detta är även trygghet hos utvecklarna, då de kan dela upp hela projektet i 

mindre delmål att uppnå för varje sprint. 

5.2.2.3.2 Projektledarens perspektiv på metoden 

 

Utvecklingsteamet i frågan har ingen scrummästare. Därför har projektledaren även tagit 

rollen som scrummästare. Projektledaren har själv varit utvecklare tidigare och är väl 

insatt i ämnet. Därför klarar projektledaren av att skapa användarhistorier och diskutera 

med produktägaren, vilket tyder på att denne är en viktig person för projektet. I det här 

avsnittet redovisas projektledarens syn på sin roll. 

 

Under sin utbildning i agila metoder fick projektledaren lära sig om rollen som 

scrummästare. Det som utmärker denna roll är att en av utvecklarna i utvecklingsteamet 
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har rollen som scummästare. Enligt projektledaren på företaget verkar den rollen dock ha 

försvunnit med tiden. Idag har den rollen som scrummästare ersatts med projektledare, 

som numera inte är en aktiv implementerare. Projektledaren i frågan implementerar inte 

mjukvaran, men är ändå scrummästare. I det här fallet är det projektledarens erfarenheter 

som gör att han har en förståelse för utvecklarnas arbete.  

5.2.2.4 Fältstudie av arbetsmiljö 

 

Av fältstudien framgår att lokalen inte ser ut som det förklarades i avsnitt 2.4.5 
Arbetsmiljö. I arbetsrummet sitter alla utvecklare, vilket var den enda likheten med 

teorin. Det finns inga projekttavlor uppsatta i de olika rummen, vilket gör att det inte 

märks att det sker mjukvaruutveckling i lokalen. Detta då användarhistorier skapas på det 

webbaserade programmet JIRA (Atlassian, 2014). JIRA (Atlassian, 2014) är ett 

projektlednings verktyg där alla användarhistorier kan skrivas in och innehålls 

beskrivning med datum, antal personer och kommentarer. Dessa användarhistorier kan 

sedan markeras med flaggor baserat på användarhistorians prioritering. 

Användarhistorierna kan sedan ordnas i en lista men den som har högst prioritering 

hamnar i toppen. Med hjälp av en ytterligare funktion där användaren kan sätta en status 

på användarhändelsen kan alla händelser grafiskt ritas upp och illustreras hur alla ligger 

till. Det virtuella projekttavlan i JIRA (Atlassian, 2014) är uppbyggd av tre kolumner, “Att 

göra“, “pågående” och “Klart”. Var en användarhistoria ändras i status flyttar användaren 

denna mellan de olika status fälten.  

 

Att använda JIRA (Atlassian, 2014) som verktyg underlättar för projektet då en av 

projektmedlemmarna jobbar från ett annat land. Att i det läget ha en fysisk projekttavla 

skulle begränsa utvecklarna mer än vad det skulle underlätta då det annars ställer kravet 

att alla måste vara på kontoret för att kunna jobba. I arbetsmiljön observerades även olika 

spelkort, som används till sprintplanneringen vid planeringspoker. I alla rum påträffades 

även whiteboardtavlor där olika skisser var uppritade. Dessa skisser hade dock inget med 

planneringsarbete att göra utan var endast där som ett hjälpmedel vid det dagliga arbetet. 

5.3 Reflektion 
 

Att arbeta agilt betyder inte att det endast finns ett sätt arbeta på. Även agila metoder 

består av ett antal olika sätt att genomföra projekt, som alla samlas under iterativa sprintar. 

De största skillnaderna mellan de olika agila metoderna kan vara upplägg, aktiviteter som 

följer upp arbetet och verktyg som används till detta. Under 4 veckors tid har information 

samlats in från företaget och dess projekt i fråga, intervjuer har hållits med ett flertal 

personer och en sammanställning har gjorts över dess arbetsmetod. De  använder sig utav 

många välfungerande verktyg och metoder som till exempel dagliga scrummöten, men ett 

projekts arbetsmetod kan alltid utvecklas och förfinas. En del av de problem som finns 

projektet och som framkommit av undersökningen och intervjuerna tros grunna sig i tre 

väsentliga punkter.  
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 Produktägarens närvaro bland utvecklarna 

 Rätt verktyg 
 Avsaknaden av policy för kommunikation 

 

Många av den svar som getts angående arbetet cirkulerar kring produktägaren och 

kommunikationsbrist mellan denne och utvecklarna. Frågor som krävt snabba svar har 

tagit lång tid att få och plötsliga ändringar av användarhistorier från produktägaren gör att 

onödiga resurser används. Det har även berättats om svårigheter kring 

kommunikationsverktyg, till exempel Skype (Skype, 2014), som krånglar.  

 

För att lösa problemen som finns och göra arbetet effektivare måste arbetsmetoden som 

används i dagsläget göras smidigare. Till en början är det viktigt att problemet med 

produktägarens närvaro förbättras, och att det klargörs hur betydelsefull kontakten mellan 

produktägare och utvecklare är. I nuläget är det projektledaren och produktägaren som 

tillsammans bestämmer produktbackloggen, och detta sätt att arbeta på bör inte ändras, 

det kräver få manstimmar med två personer och blir på så sätt effektivare. Speciellt då 

projektledaren har en teknisk bakgrund och är insatt i funktionalitetens begränsningar 

och kan på så sätt representera utvecklarna. Däremot vore det en förbättring ifall 

produktägaren träffar alla utvecklarna under mer organiserade omständigheter och är mer 

delaktig i projektets alla moment, till exempel att produktägaren sitter med på vissa möten 

som sprintmöten eller dagliga scrumöten. Att ha produktägarens närvarande under vissa 

möten kan leda till att eventuella frågor och användarhistorier kan klargöras och 

förtydligas om så behövs. Alla användarhistorier kanske då fullföljs i tid utan onödig 

användning av resurser.    

 

Det är viktigt att välja rätt verktyg som passar till ens projektutseende. De valda verktygen 

bör även ses över med tiden och ses så att de fortfarande fyller sitt syfte som de en gång 

valdes för. På företaget har det återgetts en del kommentarer om kommunikationsverktyg, 

två av dessa är “Skype har en tendens att krångla samt att det ofta är svårt med 
telefonkonferenser” och “campfire som chat med kund fungerar dåligt som vanligt”. Enligt 

den senare kommentaren kan man uttyda ifrån “som vanligt” att det inte var första gången 

ett verktyg inte har fungerat och därmed försvårat arbetsprocessen.  I detta fallet campfire 

som verktyg, för vidare förklaring av verktyget se avsnitt 5.2.2.1 Förundersökning. Det är 

viktigt att använda sig utav rätt verktyg för att bibehålla en effektiv standard i arbetet, om 

ett verktyg krånglar så bör detta verktyg ses över och i viss mån ersättas av ett verktyg 

med samma funktionalitet men med bättre användarvänlighet. Företaget bör därför se 

över campfire som verktyg och eventuellt byta ut det mot ett mer pålitligt. Utöver att se 

över befintliga verktyg bör projekt i allmänhet även undersöka möjligheten för nya 

verktyg som kommer på marknaden som har ett syfte som inte täcks in av det nuvarande 

projektet. Ett verktyg som det är avsaknad av i det specifika projektet på företaget  är ett 

processdiagram eller liknande hjälpmedel som tydligt visar hur stor del av projektets 

sprint som genomförts och hur arbetseffektiv projektet är, vad processdiagram och sprint 

är förklaras mer under avsnitt 2.5.1 Terminologi. Anledningen till att detta verktyg inte 

används i dagsläget, berättas från intervjuerna, är för att tiden som behövs läggas ner för 
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att göra grafen motsvarar inte funktionaliteten man får ut av det. Det ses som mer jobb än 

nytta. Detta är en av de nackdelar som finns med processdiagram. De tar lång tid att göra 

och i vissa fall är arbetet som läggs ned större än vad utbytet är, dock är dess syfte bra och 

bör värderas. Det kan vara motiverande för utvecklingsteamet att se hur arbetet utvecklas 

och hur effektivt gruppen har arbetet. Det ger även en översiktlig blick över hur mycket 

som är kvar att göra, och gör att projektmedlemmarna själva kan uppskatta vad de behöver 

prestera för att nå målen för sprinten.  

 

En annan viktig fördel med att ha ett processdiagram, enligt intervjun med Agile 

Academy, är att den lägger grunden för ett sprint retrospektiv, något som inte heller 

genomförs av utvecklingsteamet i dagsläget. Det är alltid viktigt att ha en uppföljning av 

hur en sprint har gått, om det finns arbetsområden som kan förbättras, eller om någon i 

utvecklingsteamet har några åsikter. Utifrån utseendet i grafen kan det även analyseras om 

arbetsbördan varit för stor eller för liten på utvecklingsteamet under sprinten, vilket kan 

ligga till grund för när man bestämmer antalet användarhistorier till efterföljande sprint. 

Att genomföra ett retrospektiv i den nuvarande arbetsstrukturen skulle endast tillföra 

projektet och göra att det effektiviseras och förbättras ytterligare.  

 

Agila metoder bygger på att det finns en bra kommunikation mellan alla intressenter, och 

att alla använder och håller sig till de kanaler som är fastställda. Som presenteras i avsnitt 
5.1.1 Förundersökning, hålls kommunikationen inom projektet på en bra nivå, och hela 

utvecklingsteamet har en nära kontakt i sitt arbete. Den interna kommunikationen är 

utomordentlig i de flesta fall, men den externa fungerar mindre bra. Några exempel från 

företaget är att mail ibland kan ta lång tid att få svar på. När inbjudningar till möten 

skickas ut, är det lätt att det uppstår missförstånd. Ibland är det även svårt att få tag på 

medarbetarna inom utvecklingsteamet. Om verktyg inte fungerar missgynnas 

kommunikationen, vilket leder till att det blir omständigt att använda verktygen. För att 

motverka att detta inträffar bör företaget arbeta fram en gemensam policy för alla sina 

projekt angående hur man hanterar kommunikationen och vilka verktyg som ska 

användas. Ett förslag till vad denna policy bör innefatta är att de verktyg som används 

årligen utreds och undersöks så att vardera verktyg uppfyller dess syfte i projekten. Ett 

ytterligare förslag är att man inför en maxgräns på när skriftlig kommunikation ska vara 

besvarad, förslagsvis inom 24timmar, vilket då ska motverka att just kritisk information 

inte besvaras i tid. Även hur olika möten ska dokumenteras och vart protokoll förvaras 

bör finnas med i policyn. Om en standard fastställs är det dock viktigt  att denna 

information nås alla i projektet så att alla vet om det.  

 

Antalet företag som idag jobbar agilt ökar och fler ser fördelarna med att övergå och 

tillämpa metoden enligt utbildningsledarna på Agile Academy. Fördelar som att ha en 

närmare kontakt och samarbete med produktägaren samt jobba i iterationer. Det finns 

dock mycket kvar att vidareutveckla inom metoden, verktyg som kan förbättras och bättre 

principer för hur kommunikationen ska skötas. Ett av verktygen inom agila metoder är 

processdiagram som har en viktig funktion i att den ger projektet en överblick i hur 
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effektivt man jobbar i proportion till mängden arbete på sprinten. Detta verktyg ses dock 

ibland som klumpigt och oproportionerligt mellan arbetet man lägger ner jämfört med vad 

man får ut. Detta då utfört arbete endast dokumenteras i processdiagram då hela 

användarhistorian anses vara färdig. Om en användarhistoria har en liten del kvar, så får 

den inte dokumenteras som klar. När man pratar om att jobba agilt så pratar man om en 

smidig metod, att då ha verktyg inom metoden som förbises på grund av sin otymplighet 

är inte bra.  
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6. Jämförelse mellan teori och praktik 
 

I Tabell 6.1 följer en sammanfattning av arbetsmetoden som används på företaget och en 

jämförelse mellan teorin om Scrum och hur utvecklingsteamet tillämpar Scrum i arbetet. 

En tom ruta betyder att artefaktet tillämpas som i Scrum utan några avvikelser. Därför ges 

ingen förklaring om hur artefaktet tillämpas på företaget. 

 
Tabell 6.1: Sammanställning av hur företaget tillämpar verktygen jämfört med 
teorin                                                                                                           

Artefakt/Moment 

inom Scrum 

Tillämpning enligt teorin 

om Scrum. 

Tillämpning på företaget i frågan. 

Produktägare Det finns en produktägare, som 

ansvarar för kontakten mellan 

intressenterna och 

utvecklingsteamet, samt 

produktbackloggen. 

Det finns en produktägare som mestadels endast 

har kontakt med projektledaren för hela projektet 

Scrummästare Det finns en medlem med 

rollen scrummästare i 

utvecklingsteamet. 

Det finns en projektledare som även har rollen som 

scrummästare. 

Produktbacklogg Det finns en produktbacklogg 

med användarhistorier. 

 

Sprint Lika långa sprintar  

Sprintbacklogg Sprintbacklogg med 

användarhistorier 

 

Processdiagram Processdiagram som 

uppdateras under dagliga 

scrummöten 

Processdiagram används inte. 

Sprintplanering Sprintplanering med hela 

utvecklingsteamet och 

produktägaren. 

Produktägaren och projektledaren skapar 

sprintbackloggen. Utvecklarna poängsätter 

användarhistorierna med planeringspoker. Sedan 

justeras sprintbackloggen om så behövs. 

Dagliga scrummöte Dagligt scrummöte ståendes 

med hela utvecklingsteamet 

vid projekttavlan. 

Dagligt scrummöte utförs ståendes av hela 

utvecklingsteamet tillsammans med 

projektledaren, som har rollen som scrummästare. 

Eftersom projekttavlan är webbaserad, följs arbetet 

upp med hjälp av JIRA och excel. 

Demonstration Demonstration för 

produktägare och intressenter 

vid en bestämd tid 

Varje dag uppdateras mjukvaran för produkten och 

finns tillgänglig för nedladdning till de inblandade 

i projektet. Därför finns ingen bestämd tid för 

demonstration. 
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Retrospektiv Retrospektiv efter avslutad 

sprint 

Ett officiellt tillfälle för retrospektiv för hela 

utvecklingsteamet saknas. 

Användarhistoria Användarhistorier i 

backloggarna, som är 

poängsatta av 

utvecklingsteamet sedan de 

skapades i produktbackloggen 

Användarhistorierna poängsätts under 

sprintplaneringen. 

Aktivitet Användarhistorier bryts ner i 

aktiviteter 

Användarhistorier bryts inte till mindre 

aktiviteter. Implementationen av 

användarhistorierna blir oftast inte mer än en 

arbetsdag för en utvecklare. 

Planeringspoker Planeringspoker används för 

att poängsätta aktiviteter 

Planeringspoker används för att poängsätta 

användarhistorier. 

Arbetsmiljö Det finns en projekttavla i 

lokalen. 

Det finns inte en fysisk projekttavla i lokalen. 

Projekttavlan är digitaliserad och finns på ett 

webbaserat program, som i det här fallet är JIRA. 

 

6.1 Skillnader och likheter i Scrum 
 

Enligt projektledaren och utvecklingsteamet på företaget, som studien utfördes på, 

använder de av Scrum, vilket de hade kommit överens om i början av deras nuvarande 

projekt. Under studien, då företagets arbetsmetod undersöktes närmare, märks att vissa 

moment i deras tillämpning av Scrum skiljer sig från hur de förklaras i teorin om Scrum. 

Dessa skillnader och likheter kommer att tas upp i det här avsnittet. Det ska även 

redovisas om varför utvecklingsteamet har valt att tillämpa Scrum på det aktuella sättet 

och varför dessa förändringar fungerar. Även om utvecklingsteamets tillämpning av 

Scrum inte helt kommer överens med teorin om Scrum, går projektet bra. Med detta 

påvisas att projekt kan gå bra utan att slaviskt följa teorin om Scrum. 

6.1.1 Roller 

 

I det här avsnittet redovisas de skillnader och likheter i de roller som finns inom Scrum 

och de roller som utvecklarna har på företaget i frågan. 

6.1.1.1 Produktägare 

 

I teorin beskrivs produktägaren som en länk mellan hela utvecklingsteamet och kunden, 

vilket beskrivs i avsnitt 2.5.2.1 Produktägare. Den stora skillnaden till praktiken är att 

produktägaren i projektet mestadels har kontakt med projektledaren och inte regelbunden 

kontakt med hela utvecklingsteamet. Produktägaren träffar utvecklingsteamet ibland, 

men det brukar inte vara bestämda möten. Användarhistorierna skapas av produktägaren 

och projektledaren tillsammans under deras möten, vilket skiljer sig från teorin om Scrum. 
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Dock har produktägaren regelbundna möten med projektledaren för att återkoppla med 

kundens åsikter, vilket också resulterar i uppdatering av användarhistorier. Projektledaren 

klarar av att göra detta på egen hand med produktägaren, då denne själv tidigare har varit 

utvecklare och har god programmeringsvana. Genom att produktägaren och 

projektledaren väljer att ta ansvar över detta moment, sparar utvecklarna tid som kan 

läggas på aktiv implementation. De användarhistorier som skapas har oftast varit väldigt 

bra och utvecklarna har inte uttryckt att de tycker att det är viktigt att ha en regelbunden 

kontakt med produktägaren.  

6.1.1.2 Team 

 

Utvecklingsteamet består av tre utvecklare och en projektledare, men enligt teorin ska ett 

scrumteam bestå av 6-9 personer. Utvecklingsteamet i frågan är liten i jämförelse med hur 

det beskrivs i avsnitt 2.5.2.2 Team. Teorin säger också att utvecklingsteamet ska täcka den 

kompetens som krävs för att slutföra projektet. I det här projektet utvecklas produkten för 

olika operativsystem och medlemmarna hjälps åt för att uppnå sprintmålen. Detta 

förenklar även samordningen av hela utvecklingsteamet och det är minimal risk att det 

ska uppstå subgrupper, då gruppen inte är tillräckligt stor. 

6.1.1.3 Scrummästare 

 

I ett utvecklingsteam är en av medlemmarna scrummästare, och ansvarar för att 

arbetsmetoden följs på rätt sätt. I projektets utvecklingsteam på företaget i frågan, är det 

inte en utvecklare som är scrummästare, vilket skiljer sig från teorin som står beskriven i 

avsnitt 2.5.2.3 Scrummästare. I det här fallet är det projektledaren som har tagit den rollen 

frivilligt. Projektledaren har en nära kontakt med utvecklingsteamet dagligen och har på 

det sättet god insikt i det pågående arbetet. Som scrummästare ska han leda möten, vilket 

projektledaren inte anser som en svårighet även om denne inte är en aktiv utvecklare i 

utvecklingsteamet. De uppgifter som scrummästaren ska tillhandahålla sköts av 

projektledaren  som tar en större plats i utvecklingsteamet än vad som står beskrivet i 

teorin. 

6.1.2 Artefakter 

 

I följande avsnitt presenteras de olika verktygens likheter och skillnader med hur de 

tillämpas på företaget. 

6.1.2.1 Produktbacklogg 

 

Produktbackloggen är en prioriterad lista av användarhistorier. I varje användarhistoria är 

olika krav och funktionaliteter specificerade på kort, som sätts upp på en fysisk 

projekttavla. Den stora skillnaden mot teorin är att företaget använder en virtuell 

webbaserad plattform, JIRA (Atlassian, 2014), istället för en fysisk projekttavla och 

använder därmed ingen fysisk produktbacklogg. Fördelen med att använda en virtuell 

plattform är att utvecklingsteamet inte begränsas av att endast kunna jobba på kontoret. I 
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och med att utvecklarna utgörs av ett globalt team då en av medlemmarna är lokaliserad i 

Sydamerika är en virtuell produktbacklogg till stor fördel för teamet. Utifrån teorin, i 

avsnitt 2.5.3.1 Produktbacklogg, kan produktägaren lägga till, ta bort eller förändra 

användarhistorier, vilket gör att produktbackloggen ständigt uppdateras. Detta stämmer 

överens med hur det fungerar i företaget. Med en virtuell produktbacklogg kan ändringar 

bli direkt synliga då de delas elektroniskt med utvecklingsteamet. 

6.1.2.2 Sprint 

 

Projektet genomförs i lika långa iterationer. Av intervjuer med utvecklingsteamet framgår 

att projektetarbetet utförs i lika långa iterationer, som fortlöper under 30 dagar, vilket 

kommer överens med teorin i avsnitt 2.5.3.2 Sprint. Beroende på arbetsbörda kan antalet 

dagarna dock öka eller minska med mellan 1-5 dagar utöver de 30 dagarna. Under varje 

sprint implementeras nya funktionaliteter i produkten efter kundens önskemål.  

 

Även om sprintarna har ett klart mål, som ska uppnås, verkar inte hela projektet ha ett 

klart avslut. Som det beskrivs i avsnitt 1.2.1 , handlar projektet om att utveckla en redan 

existerande applikation. Utvecklingen kan pågå under en längre tid, då det alltid kan 

optimeras. Optimeringen kan exempelvis handla om minska programvarans 

exekveringstid eller lägga till funktionaliteter, som beror på hur kreativa kunderna är. Om 

kunderna fortsätter beställa nya funktionaliteter, kan utvecklingsarbetet pågå under en 

lång tid. Det blir då svårt att se ett tydligt projektslut förrän kunderna inte vill investera i 

applikationen längre. 

6.1.2.3 Sprintbacklogg 

 

Som det framgår av avsnit 6.1.2.1 Produktbacklogg, använder utvecklingsteamet ett 

virtuellt verktyg till att dokumentera och följa upp arbetet, vilket skiljer sig från teorin om 

att ha en fysisk projekttavla inom Scrum. Enligt teorin i avsnitt 2.5.3.3 Sprintbacklogg 

skapas sprintbackloggen utifrån de högst prioriterade användarhistorierna. Detta tyder på 

att sprintbackloggen består av ett antal användarhistorier, som utvecklingsteamet ska 

implementera under sprinten. Då användarhistorier och produktbacklogg skapas på JIRA 

(Atlassian, 2014), är det enklast att även ha sprintbackloggen på samma plattform. Detta 

då utvecklarna inte behöver spendera tid på att skriva ner användarhistorier till en fysisk 

projekttavla. Dessutom kan varje användarhistoria följas upp av medlemmarna i 

utvecklingsteamet, även om de inte är på arbetsplatsen. Detta då JIRA (Atlassian, 2014) är 

en webbaserad plattform. 

6.1.2.4 Processdiagram 

 

Något som noterades under studien var att utvecklingsteamet inte använder sig av 

processdiagram, som beskrivs i avsnitt 2.5.3.4 Processdiagram. Utvecklarna tyckte olika 

om detta. Att räkna ihop det dagliga utförde arbetet och sedan föra in resultat i en graf kan 

ta tid. En sådan graf kan dock visualisera hur arbetet ligger till i förhållande till sprinten, 
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vilket tydliggör om arbetet följer det uppsatta tidsschemat för sprinten. Anledningen till 

varför utvecklingsteamet på företaget inte gör en processdiagram är att det tar för lång tid 

för att det ska vara till någon nytta. De följer upp arbetet endast på JIRA (Atlassian, 2014). 

6.1.3 Möten 

 

I följande avsnitt beskrivs hur de olika möten, som ingår i Scrum, hålls på företaget i 

frågan. 

6.1.3.1 Sprintplanering 

 

Vid sprintplanering, som genomförs inför varje sprint, planeras den kommande sprinten 

och det mål som utvecklingsteamet ska nå definieras. Vid sprintplannering sitter hela 

utvecklingsteamet och produktägaren med för att avgöra vilka användarhistorier som ska 

ingå i sprinten. I företagets sprintplanering deltar endast produktägaren och 

projektledaren. De diskuterar tillsammans fram ett preliminär sprintbacklogg. 

 

Användarhistorierna som inkluderas i sprinten tidsestimeras i ett möte där projektledaren 

och utvecklarna deltar. För att uppskatta tidsestimeringen för vardera användarhistoria 

spelas planeringspoker, medan teorin i avsnit 2.5.4.1 Sprintplanering beskriver att 

användarhistoriernas aktiviteter ska tidsestimeras med planeringspoker. Uppskattningen 

av användarhistorierna följs på samma sätt i företaget. När alla användarhistorier är 

uppskattade justeras sprintbackloggen om utvecklarnas uppskattningar inte kommer 

överens med preliminära sprintbackloggen. Efter detta förs användarhistorierna in i 

sprintbackloggen i JIRA (Atlassian, 2014) av projektledaren.  

 

Den ovannämnda arbetsgången överensstämmer inte med teorin i avsnitt 2.5.4.1 
Sprintplanering. I teorin deltar hela utvecklingsteamet i sprintplaneringen, där 

sprintbackloggen bestäms under samma tillfälle. Projektledaren på företaget har tidigare 

varit programmerare och har därmed goda programmeringskunskaper. Det framgår av 

intervjuerna med utvecklingsteamet att projektledarens erfarenhet gör det möjligt för 

denne att planera arbetet för utvecklarna. Arbetet med att planera en ny sprintbacklogg 

enbart mellan projektledaren och produktägaren sparar utvecklarnas tid eftersom de inte 

behöver delta då projektledaren kan representera dem i mötet.   

6.1.3.2 Dagligt scrummöte 

 

Av enkätundersökningen i avsnitt 5.2.1 Arbetssätt på generella företag, som gjordes för 

flertal företag, framgår att alla har dagligt scrummöten. Detta ingår även i Scrum, där det 

kallas för dagligt scrummöte, vilket är ett moment som utvecklingsteamet på företaget 

också utför. Precis som det förklaras i litteratur i avsnitt 2.5.4.2 Dagligt scrummöte, frågar 

projektledaren i utvecklingsteamet om hur arbetet går, vad som ska göras under dagen och 

vilka problem som har uppstått under arbetets gång. Detta ses som en viktig del av arbetet 

då det är ett tillfälle att återkoppla dagliga arbetet och kommunicera med medarbetarna. 
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6.1.3.3 Demonstration 

 

Utvecklingsteamet har inte ett bestämt datum för demonstration. Projektledaren visar upp 

produkten för produktägaren, men produkten finns även tillgänglig för nedladdning med 

de senaste implementationerna i slutet av dagen. Applikationen är tillgänglig för 

nedladdning hela tiden och förnyas så fort en ny implementation är testad och klar. Det 

kan också hända att det finns en version av produkten i slutet av varje arbetsdag. På det 

sättet kan produktägaren ladda ner den senaste versionen av produkten och testa den när 

denne vill. Endast projektledaren har regelbundna möten för att få återkoppling om vad 

kunden tycker om den hittills utvecklade produkten. Enligt teorin om Scrum i avsnitt 
2.5.4.3 Demonstration skulle hela utvecklingsteamet, produktägaren och intressenter vara 

samlade för att få se på en demonstration av produkten vilket skiljer sig från praktiken. 

Genom att direkt höra intressenternas åsikt under ett sådant tillfälle, skulle hela 

utvecklingsteamet få en klarare bild av vad intressenterna förväntar sig av den färdiga 

produkten.  

 

Även om det inte finns bestämda tillfällen för demonstration, är längden på en sprint 

bestämd och tills dess ska sprintbackloggen vara avklarad. Detta då projektledaren ska 

kunna diskutera den inkrementerade produkten med produktägaren. 

6.1.3.4 Retrospektiv 

 

Retrospektiv används för att utvärdera en avslutad sprint och reflektera över vad som var 

bra och vad som kan förbättras till nästa. På så vis ska ett projekt ständigt utvecklas och 

förbättras i sin arbetsmetod. Ett moment som företaget saknar är retrospektiv, vilket är en 

viktig del av scrum då retrospektiv i principen ska göra att ett scrumteam utvecklas för 

varje sprint. Utvecklingsteamet har inget bestämt tillfälle för att återkoppla hur 

föregående sprint har varit och vad de har lärt sig av den. På grund av detta kan det vara 

svårt för utvecklingsteamet att veta vad som behöver förbättras. Dock består 

utvecklingsteamet av få personer, vilket gör att medlemmarna hinner prata med varandra 

under dagen. Detta gör att de diskuterar de frågor, som borde ha tagits upp under 

retrospektiv, under en arbetsdag. Vad som tas upp under ett retrospektiv finns förklarat i 

avsnitt 2.5.4.4 Retrospektiv. Risken är att alla utvecklare inte får chansen att prata  och att 

alla utvecklare inte får höra allas åsikt. Information kan gå förlorad på det sättet. 

6.1.4 Arbetsmiljö 

 

Användingen av JIRA (Atlassian, 2014) möjliggör den elektroniska produktbackloggen, 

som även går att dela med hela utvecklingsteamet. Detta är en användbar funktionalitet, 

om alla utvecklare inte är på arbetsplatsen. Till sin användning har utvecklingsteamet, 

projektledaren och produktägaren JIRA (Atlassian, 2014), för att kunna följa upp arbetet. 

Detta påverkar dock upplägget av produktbackloggen och sprintbackloggen. Figur 6.1 

visar hur en sprintbacklogg, som är en del av projekttavlan, kan se ut. 
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Figur 6.1. Projektet använder det webbaserade verktyget JIRA för att hantera sin sprintbacklogg på en 
virtuell projekttavla. Bilden är dock hämtad från JIRAs hemsida (Atlassian, 2014) då den riktiga tavlan 
innehåller hemlig information, därav visar bilden endast hur projekttavlan ser ut med annat innehåll. 

 

Programvaran för JIRA (Atlassian, 2014) har inte en funktion som möjliggör uppdelning 

av användarhistorier. Detta resulterar i att utvecklingsteamet inte användar sig av 

aktiviteter under arbetet, utan implementerar en hel användarhistoria i tur och ordning, 

vilket är en skillnad från teorin om hur genomförandet av en sprint enligt Scrum. Risken 

blir att en användarhistoria blir så omfattande att utvecklarna gör misstag i 

implementeringen, men inte kan upptäcka det. 

 

Detta problem löses genom att göra användarhistorier som är mindre omfattande. 

Projektledaren och produktägaren försöker skapa användarhistorier som inte tar mer än 

en dag att implementera för en utvecklare. Genom att göra mindre användarhistorier 

behöver utvecklarna inte bryta ner användarhistorierna i aktiviteter och arbetet kan 

utföras precis som det beskrivs i avsnitt 2.5.2 Artefakter.  

6.2 Rekommendationer till företaget 
 

Under 8 veckor har projektet på ett företag studerats och en del likheter men också 

olikheter med teorin har observerats, vilka presenteras i detta avsnitt.  

 

Studien började med att få kunskap om företaget genom att låta projektgruppen på 

veckobasis, under 4 veckor, fylla i en enkät rörande det dagliga arbetet. Varje 

projektmedlem uppmanades att så utförligt som möjligt besvara de olika frågorna om 

kommunikation, metod och verktyg. Resultatet från enkäten visade på en samlad grupp 

med god intern kommunikation men med viss problematik med den externa. En direkt 

förbindelsen mellan produktägaren och projektgrupp fanns inte utan existerade endast 

mellan produktägaren och projektledare. Vilket gjorde att när projektgruppen ville ha 

kontakt med produktägaren kunde det ta lång tid att få svar. En rekommendation är att 

hela projektgruppen tillsammans kommer överens om en struktur kring 
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kommunikationen som alla är nöjda med. Strukturen ska innefatta en plan över vilka 

kommunikationskanaler som ska användas internt i gruppen samt en tidspolicy för när 

skriftlig kommunikation, så som meddelanden eller mail, måste vara besvarat. 

Projektgruppen bör själva komma överens om en tid som gemensamt passar alla i gruppen, 

men i och med att systemutveckling är kritiskt med många ändringar kontinuerligt bör 

tiden inte vara mer än 36 timmar. Då produktägaren har en viktig roll i projektet trots att 

denne inte är en del av projektgruppen bör tidspolicyn även innefatta denne.  

 

I studiens senare del utfördes intervjuer med hela utvecklingsteamet i projektet. Vid de 

olika intervjuerna framkom att projektetmedlemmarna hade lite olika syn på vilka verktyg 

som bör användas i projektet. Ett verktyg som avsaknas i projektet är processdiagram, som 

vissa i gruppen tycker ska implementeras i projektet. Processdiagram är tidskrävande men 

ger en överblick över arbetsgången, där faktorerna tid kontra arbetsbörda är i relation till 

varandra och är det enda verktyg inom Scrum som har denna egenskap. En andra 

rekommendation är att projektledaren undersöker möjligheten att implementera 

processdiagram i det befintliga webbaserade programmet JIRA (Atlassian, 2014) vilket 

används i projektet till att hantera sprint- och produktbacklogg. Implementationen bör 

göras för att projektgruppen snabbt ska kunna se projektstatus. 
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7. Slutsatser 
 

Examensarbetet handlar om den agila arbetsmetoden, Scrum, inom mjukvaruutveckling 

och tar upp olika skildringar av denna för att analysera vilka moment i Scrum som skiljer 

sig i verkliga projekt. En fungerande mjukvara till dagens elektronik har blivit en 

förutsättning. Detta kräver att mjukvaran håller en bra kvalité och mycket beror på hur 

man arbetar med mjukvarans utvecklande. 

 

Idag är Scrum ett populärt arbetssätt inom mjukvaruutveckling enligt utvecklingsteamet 

på det studerande företaget, vilket går ut på att arbeta iterativt och har kunden i centrum 

genom hela projektet. Det skrivs mycket litteratur om hur Scrum ska tillämpas. Syftet med 

uppsatsen är att fördjupa sig inom skillnaderna mellan hur Scrum beskrivs i litteraturen 

och hur stor del av teorin som tillämpas i verkliga projekt i industrin. För att utreda detta 

görs två kvalitativa undersökningar, där den ena är en studie på ett företagsprojekt och 

den andra är en undersökning hos ett flertal företag. De två undersökningarna resulterar i 

att tillämpningen av Scrum utreds ur två synvinklar, som är en nära studie samt en 

övergripande observation. Tillsammans ger dessa en generell uppfattning av tillämpning 

av Scrum på ett induktivt sätt.  

 

Resultatet av studierna visar att tillämpningen av metoden varierar och att det inte finns 

ett specifikt svar på hur det alltid används i praktiken. Tillämpningen är individuell för 

varje projekt, men det viktiga är att alla de olika områden inom metoden täcks in när agila 

metoder praktiskt tillämpas. Detta ger en flexibilitet inom projektet och därmed är det 

viktigt att de olika verktyg som används kontinuerligt utvärderas och uppdateras. Vid en 

bevisning av att all teori inte behöver tillämpas för att ett projekt ska bli lyckat, kan denna 

kunskap utveckla och förbättra företag i samhället som använder Scrum fullständigt enligt 

teorin. Projektgrupper inom de olika företagen kan då identifiera de resurskrävande 

momenten i projektledningsmetoden och välja de verktyg som är lönsamma för projektet. 

Detta gör att de verktyg som tar stora delar av resurser i form av tid och material, väljs 

bort. På det här sättet blir projekt effektiva och omkostnader minskas. 

 

I dagens användning av metoden börjar man övergå till att använda virtuella verktyg som 

ersätter de fysiska projekttavlorna. Med denna utveckling möjliggör det att ha en global 

spridning inom ett och samma projekt, medlemmar kan jobba från andra delar av världen 

och fortfarande jobba obegränsat inom projektet på grund av att projektplanneringen är 

webbaserad. Det enda kravet som då uppstår är att personen ska ha åtkomst till 

internetuppkoppling. Idag är koldioxidutläppen något som påverkar klimatet och är en av 

växthusgaserna. Då det arbetas mot en begränsad miljöpåverkan, är det viktigt att även 

bensindrivet resande minskas (Naturvårdsverket, 2014). Med hjälp av webbaserade 

verktyg kan utvecklarna arbeta hemifrån, vilket betyder att resan till arbetsplatsen inte 

alltid är nödvändigt. På det här sättet kan antal bilresor och flygresor minskas, vilket 

sparar fossila bränslen. Under mjukvaruutveckling är användning av datorer en 

förutsättning och därmed krävs inga extra resurser för att utföra projektledningen på 
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webbaserade program. Med hjälp av webbaserade program kan medlemmarna i 

projektgruppen följa upp arbetet som utförs av medarbetarna på samma sätt som på en 

fysisk projekttavla. Dock kan webbaserade program delas med obehöriga på ett enklare 

sätt. Konfidentiell information kan på så sätt släppas ut om en utvecklares användarnamn 

och lösenord används av någon utomstående person. Därmed måste företaget ha 

förtroende för sina användare av de webbaserade programmen, att de kan hantera 

systemet varsamt och se till att kontouppgifter inte ges ut till obehöriga parter. 

7.1 Diskussion 

 

Arbetet i denna uppsats har gjorts på flera olika områden, från intervjuer till enkät 

undersökningar till fältstudier. Vid problembeskrivningen antogs ett större projekt med 

fler berörda. När projektet sedan studerades märktes att det var en mycket liten grupp, då 

endast med en person på iOS plattformen och två på Android plattformen. Med en sådan 

liten grupp av människor är det svårt att analysera arbetsprocessen, speciellt då så små 

grupper har en tendens att kommunicera och arbeta både utan och med verktyg. Vid stora 

grupper är behovet av verktyg som kommunikationsverktyg  större. Det finns inget 

projekt som helt och hållet följer agila metoder, det finns en stor variation på dess 

tillämpning där ingen är den andra lik. Vissa väljer att utesluta vissa verktyg som 

processdiagram på grund av att arbetsinsatsen är större än den behållning som fås. Målet 

att undersöka om metoden slaviskt behövde följas för att genomföra ett projekt har 

besvarats. Den behöver inte följas helt och hållet, däremot bör tillämpningen innefatta de 

stora generella dragen i metoden. En av dessa generella drag är att det bör finnas någon 

typ av återblick och retrospektiv på föregående sprint, utifrån intervjun med Agile 

Academy var detta något av det viktigaste. Agil handlar om att ständigt utvecklas och 

förbättra. Om lärdomar ej tas tillvara kommer alltså inte agila metoder att fungera med 

fullt potential, så som om alla områden av metoden skulle täckas in.  

 

I mitten av uppsatsen uppkom idéen att undersöka på generell nivå. I de metoder som 

användes för uppsatsen var tanken att endast studera projektet och inleda med enkät och 

sedan avsluta med intervjuer. Men för att ge uppsatsen en grund att basera de olika 

teorierna och resultaten på genomfördes även en undersökning hos ett flertal företag som 

endast gjordes i enkät form. Detta var dock inte planerat vid starten utan var ett beslut 

som togs under arbetets gång.  

 

Parallellt med datainsamling granskades även allting kritiskt. Det var viktigt att allt har 

validitet, vilket säkerställdes genom att kontrollera exempelvis att de svar som gavs vid 

undersökningen var de som förväntades. Vid genomförandet av förundersökningen hos 

företaget upptäcktes att det fattades frågor som är betydelsefulla för en helhetsbild på 

arbetsmetoden. Detta gjorde att frågorna uppdaterades något till veckorna efter.  

 

Vid intervjuer hade det sedan innan bestämts en mall för hur de skulle genomföras. Den 

sagda graden av standardisering och strukturering följdes på så sätt att frågorna var 

bestämda i förväg men under själva intervjun var det mer att respondenten ställdes 
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följdfrågor vid intressanta svar för att på så sätt grundligt gå igenom frågan. På detta sätt 

följdes den förutbestämda semistandardiserade strukturen på intervjuerna.  

 

Sammantaget på uppsatsen har det mesta genomförst som det var tänkt. De ändringar som 

gjort är dels det tillägg av en generell undersökning som besvarades av ett flertal företag 

vilket gjorde att uppsatsen fick ett mer generellt resultat. Då ett mönster över hur agila 

metoder dessutom användes kunde upptäckas.  

7.2 Framtida vidarestudier 

 

De flesta planeringsverktyg idag finns även i form av webbaserade program, som t.ex JIRA 

och Trello. Dessa program är till för att skapa en projekttavla, vilket gör att projekt 

övergår från att använda fysiska till webbaserade projekttavlor. Denna utveckling gör att 

projekt idag inte längre är beroende av att ha alla i utvecklingsteamet på samma plats. En 

projektgrupp kan jobba via internet och ser alla uppdateringar om olika aktiviteterna på 

uppkopplade enheter, som datorer eller telefoner, utan att vara närvarande på 

arbetsplatsen. Detta ger nya möjligheter att jobba agilt där det inte ställs krav på 

projektmedlemmars lokalisering, utan ställer större krav på hur och på vilket sätt 

kommunikationen sköts internt och externt. Då resultatet av studien på företaget visade 

en brist hos den externa kommunikationen kan det göras en vidare utredning kring vilka 

olika faktorer som orsakar detta.  En standard för hur kommunikationen inom projekt som 

är globalt eller lokalt utspridda kan utformas utifrån utredningen och användas som stöd 

för kommunikationen. 

 

Ett annat område som bör undersökas vidare är hur flexibiliteten i agila metoder kan 

kontrolleras. Då anpassning är en av grundprinciperna i agila metoder enligt avsnitt 2.3.1 
Manifestet för agil systemutveckling, kan produktägaren vilja förändra planerna om 

produkten, som är under utveckling. Detta leder till att det ständigt kan ske uppdateringar 

i backloggen. Om dessa ändringar inte är kontrollerade kan det resultera i att projektets 

struktur för implementering rubbas på grund av många förändringar.. Det kan även 

utvecklas till att projektet inte får ett tydligt mål som utvecklarna kan arbeta mot. En 

undersökning om hur flexibiliteten påverkar projekt kan utformas och genomföras. 

Utifrån resultatet kan verktyg eventuellt utvecklas för att kontrollera flexibiliteten utan 

att det stör möjligheten att kunna anpassa projekt till förändringar.  

 

Denna uppsats bidrar med ett annat perspektiv på användning av Scrum. Detta då det 

förklaras hur projekt kan ledas utan använda alla moment som beskrivs i teorin om Scrum. 

Det påpekas inte explicit i litteraturen att moment kan exkluderas ur 

projektledningsmetoden, vilket upptäcktes under litteraturstudien. Dock nämns att agila 

metoder är flexibla. Jämförelsestudien i denna uppsats kompletterar teorin om Scrum, då 

den bevisar att Scrum kan tillämpas även om alla moment inte ingår. 
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8. Appendix 

Bilaga 1 
I samband med förstudien gjordes även en förundersökning på det aktuella företaget. 
Frågorna är utformade för att ge specifik information om företagets arbetsmetod. 
Förundersökningen berörde tre områden där företagsrepresentanterna skulle reflektera 
över vad som har fungerat bra och vilka eventuella områden som kan förbättras inom 
vardera område. Frågorna var en blandning mellan diskussions frågor och snabbare 
svarsalternativ.  

 

Veckovis utvärdering: 

 

Den här enkäten är en del av ett examensarbete inom agila metoder. Vi vill samla in dessa 

svar för att få en allmän bild av hur agila metoder tillämpas i verkliga projekt. Vänligen 

svara så utförligt som möjligt. Tack på förhand! 
 

Kommunikation 
1. Vilka allmänna kommunikationskanaler har använts?  

 Facebook  

 Skype  

 Mail  

 Sms 

 

2. Vilka interna kommunikationskanaler har använts?  
 Sprint möten 

 Muntlig kommunikation 

 Lunch eller raster 

 

3. Hur har kommunikationen fungerat? 
 

4. Vad har gått bra i kommunikationen? 
 

5. Vad har gått mindre bra i kommunikationen? 

 
Arbete 

1. Vilka olika planeringsverktyg har använts? 
 JIRA 

 Muntlig kommunikation 

 Sprint möte 

 

2. Ligger ni i fas? 
 Ja 

 Nej 

 

3. Vilka olika verktyg har ni använt er utav? 
 

4. Har det uppstått några komplikationer? 
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Metod 
1. Har ni, någon gång under veckan, inlett en ny sprint? 

 ja 

 Nej 

 

2. Vilka olika verktyg använder ni under ett sprintmöte? 
 

3. Hur går ett sprintmöte till hos er? 
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Bilaga 2 
Inom förundersökningen var det totalt två stycken enkäter som gjordes och fylldes i av företag. 
Den ena enkäten, Bilaga 1, fylldes i av det specifika företaget som denna uppsats undersökning 
tillstor del bygger på.  Den andra enkäten, denna enkät fylldes i utav ett flertal oberoende företag 
som alla jobbar i projekt där agila metoder tillämpas. Denna enkäts syfte är ätt ge en bredare bild 
av hur agila metoder tillämpas ute i industrin. Förhoppningen med denna enkät var att undersöka 
om det fanns några gemensamma faktorer i hur man tillämpar metoden ute i industrin och vad 
som skiljer sig åt.  
Frågorna i denna enkät täcker därmed in alla olika delar inom agila metoder och är mer generella 
jämfört med Bilaga 1.  

 

Tillämpning av Agila metoder 

 
Vi är två KTH studenter som just nu skriver vårt kandidat examensarbete inom Projektmetoder 

specifikt inom Agila metoder och Scrum. Arbetet går ut på att skildring mellan hur agila metoder 

sägs ska tillämpas i litteraturen, och hur den tillämpas i verkliga projekt. Denna undersökning 

riktar sig därför till er ute på arbetsmarknaden som dagligen arbetar med Agila metoder och 

Scrum. 

Vi skulle uppskatta ifall du skulle vilja fylla i denna undersökning om hur ni tillämpar metoden. 

Formuläret innehåller både kryss- och diskussionsfrågor och tar därför mellan 3 - 5min. 

 

Tack för att du tar dig tid och hjälper oss! 
 

Vilka kommunikationskanaler används? 
 Muntlig kommunikation/ möten 

 Mail 

 Skype/ Lync mf. 

 Campfire 

 Övrigt: _______________ 

 

Vilka fördelar ser du med Agila metoder - Scrum? 
 

Vilka risker/nackdelar ser du med Agila metoder - Scrum? 
 

Vilka förbättringar kan göras med metoden, tycker du? 
 

Vid nya sprintar, delar ni upp arbetet i user stories och hur stora brukar dessa vara? 
 

Vilka av dessa verktyg använder ni er utav? 
     

□ Burn down karta  

□ Morgon möten (Daily meetings)  

□ Sprintmöten  

□ Planning poker under sprint möten  

□ Fysisk backlog   

□ Virtuell strint backlog   
□ Scrummaste

       
Om ni använder virtuella verktyg, vilka använder ni er av då? 

 JIRA 

 Trello 

 git 
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 Atlassian 

 Pivotal tracker 

 Övrigt:________________ 

 

Hur hanterar ni oplanerade händelser (“unplanned tasks”)? 
 

Om ett projekt, hos er har gått dåligt, vad har det berott på? 
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Bilaga 3  
Intervjun av företagsrepresentanterna på det studerande företaget genomförs med förutbestämda 
frågor vilket medförde en strukturerad intervju. 

 

Vilka fördelar finns med agila metoder? vilka risker ser ni med agila metoder? vad är smidigast 

med att jobba agilt? Kan något förbättras i arbetsmetoden? Hur insatta är ni i agila metoder? Hur 

har ni lärt er om agila metoder? Vet ni vad varje moment innebär? 

 

Vad skulle du säga skiljer sig i arbetssättet från det man fick lära sig om scrum? 

Skulle du själv välja scrum som arbetsmetod? 

 

Hur stor del av sprintarna är planerade i förväg? 

Vad får ni ut av sprintplanering? Vad kommer ni fram till? Tar ni ett stort möte i början eller 

planeras allt vid sprintplaneringen? 

 

Berätta om subgrupper inom projektgruppen? 

Har testarna egen product/sprint backlog? 

 

Är produktägarens roll betydelsefull för ert projekt? på vilket sätt? 

Hur stor betydelse har dokumentationen? Hur omfattande är den? 

 

I litteraturen vi har läst har vi fått veta att “om projektmodeller för traditionella projektmetoder 

ställer krav på dokumentation så ställer agila metoder istället krav på kommunikation”. Stämmer 

detta och på vilket sätt? 

En kollega till er är  inte i Sverige. Hur sker kommunikationen med honom? Vilken är den största 

kommunikationskanalen? 

 

Lokalen: Hur ser det ut? är allt webbaserat, internetberoende? Sitter alla i samma rum? Är arbetet 

synligt för alla? Hur har man valt att visualisera detta?  

 

Hur ser er Product backlog ut?  

Hur ser er sprint backlog ut? 

Hur ser projekttavlan ut? 

Vad händer med oplanerade tasks? 

 

Hur går ett dagligt scrummöte till? Står projektledaren inför all? Vad tar ni upp? Brukar det vara 

strukturerade frågor, följs en mall? Tid? 

 

Hur ofta träffar ni kunden/intressenterna? Är dessa möten strukturerade eller kan kunden komma 

när som helst? Hur påverkar kunden product/Sprint backlog?  

 Om subgrupper, hur ofta träffar individerna kunden? 

 

Hur kommer ni på tasks av alla user stories? Hur delar ni upp alla tasks? beroende på kunskap, tid 

eller något annat? Skrivs den uppskattade tiden på alla tasks? Hur poängsätts alla tasks om hur lång 

tid det kommer ta? Hur kommer man fram till vilka user stories som ska ingå i en sprint? Hur 

mycket vet man i förväg om denna uppdelning? 
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Hur går demo till?  

 

checklista:  

 planing poker, om inte vad ersätter ni denna del med eller struntar ni i denna helt? 

 Scrum master 

 Burn-down chart 

 Story cards, User stories, vad ingår i dessa? 

 Story cards uppdelade i tasks, i vilket form, dvs digitalt papper? är dess synliga för alla? 

 Prioritering av User stories/story cards, hur går detta till? 
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Bilaga 4 
En intervjun genomförs på Agile Academy med två stycken representanter. Det underlag 
med frågor som intervjun utgick ifrån var dels generella men även baserade utifrån 
information från det studerande företaget. Information kring arbetssättet vilket behövde 
diskuteras med experter kring vad de ansåg utifrån dess expertis.  

 

1. Vad är det som är så bra att jobba agilt (scrum) jämfört med andra metoder? 

 

2. Vilka olika virtuella verktyg vet ni om som man kan använda? 

 

3. Hur skiljer sig dessa verktyg åt? 

t.ex JIRA, trello, pivottal tracker etc. 

 

4. Vad är burn down charts bra för, vad får man ut av det. för det kan ta lång tid att 

göra och de kan vara missvisande. finns det något annat verktyg som ger samma 

resultat men som är enklare att tillämpa och som tar mindre tid. 

 

5. Vad tycker du om en situation där utvecklare inte är med på möten då user stories 

skrivs? Kan en ensam projektledare stå för alla user stories? 

 

6. Är det något inom scrum som ni tycker kan vidare utvecklas/förbättras? 

- är det något som du tycker är öerflödigt i metoden 

 

7. Vad är det perfekta projektledningsmetoden generellt, med tanke på att agila 

metoder också har nackdelar. 

 

8. Tycker ni att virtuella verktyg som JIRA och trello är lika bra som fysiska verktyg 

som taskboard med postit lappar. 

- är JIRA lika bra som post it lappar eller tappas en viss del i informationen och 

överblicken bort 

 

9. Hur mycket av den praktiska tillämpningen lärs ut vid utbildningen? 

- t.ex nu har de praktik, lär de sig teoretiskt och sedan tillämpar, eller lär de 

sig inom teorin hur man anpassar verktygen till olika projekt och situationer 

 

10. Om något verktyg ej kan tillämpas, vilket ska man försumma? 

 

11. Vad är kärnan inom agila metoder scrum, vad är det som ej får uteslutas, "om dessa 

funktiuoner ej finns med då är det ej ett agilt projekt". vart går gränsen?  
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