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Sammanfattning 
Agila arbetsmetoder bygger på iterativ utveckling och snabba leveranser. Denna 

kandidatuppsats har genomförts mot praktiserande som har erfarenhet av att arbeta    

enligt agila arbetsmetoder. Då IT-projekt misslyckas i stor omfattning och kritik riktas mot 

Scrum är temat för denna uppsats aktuell. 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka utmaningar praktiserande står inför när de 

arbetar enligt den agila arbetsmetoden Scrum. För att undersöka detta genomfördes en 

kvalitativ datainsamling i form av intervjuer på fem deltagare som har erfarenhet av att 

arbeta med Scrum. Kategoriseringar gjordes utifrån empirin och teorin har sedan förstärkt 

dessa kategoriseringar. 

 

Undersökningen kom fram till att praktiserande av Scrum stod inför utmaningar inom Agil 

definition och Scrum, att samarbeta enligt Scrum samt resultat och målbild. 



   
 

   
 

Summary 
Agile methods are based on iterative development and fast delivery. This essay has been 

conducted against practitioners who have experience working in accordance with agile 

methods. As IT projects fail to a large extent and criticism is directed against Scrum, 

makes the topic of the essay relevant. 

 

The purpose of the study was to investigate the challenges that practitioners face when 

they work according to the agile method Scrum. To investigate this, a qualitative data 

collection was conducted by interviewing five respondents who have experience working 

with Scrum. Categorizations were made based on empirical theory, and the theory has 

then reinforced these categorizations. 

 

The investigation found that practitioners face challenges that can be divided into agile 

definition and Scrum, cooperation according to Scrum, as well as results and goals. 
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1 Introduktion  
I detta kapitel beskrivs undersökningens inledning/bakgrund, tidigare forskning, 

problemformulering. 

1.1 Inledning 

Under början av 1990-talet introducerades den agila arbetsmetoden Scrum för IT-

branschen. Arbetssättet har prisats som en lovande arbetsmetod för att involvera alla 

berörda parter i ett projekt och att kunna hantera förändringar av krav som kommer fram 

under ett projekts löptid (Schwaber & Sutherland 2017). 

 

Ken Schwaber som är en av grundarna till Scrum hävdar ”de företag som inte använder 

Scrum om 10 år kommer att gå under i konkurrensen med andra företag.” (Larsson 

2008a). Global konkurrens och högre effektivitet leder till omstrukturering. Scrum ses 

som schack med enkla regler, men svårt att bemästra då det kräver hög kompetens för att 

lyckas och förstå hög komplexitet (Larsson 2008b). 

 

Fast allt är inte frid och fröjd, trots att Scrum ses som en lovande arbetsmetod. I en artikel 

från idg.se visar en undersökning att 44% av IT-företagens projekt år 2008 har misslyckats 

helt (Würtemberg 2010). I en annan artikel från idg.se (Danielsson 2016) nämns om ett 

företag som slutat arbeta enligt Scrum, och istället kombinerar vattenfall och agilt till en 

metod som kallas Dynamic Systems Development Method, förkortat DSDM. ”En fördel 

med DSDM är att det är en balanserad metod som kombinerar planmässighet och agilt 

arbete, förklarar Cecilia Wolkert” Vidare förklarar Cecilia Wolkert att ett DSDM-projekt 

syftar till att inledas med ett fokus på planering. Planeringen kan ses mer som en 

utvärdering om projektet blir genomförbart. Genom ett större fokus på inledande planering 

kan ett projekt stoppas i ett tidigt skede för att förhindra att stora resurser går till spillo 

(Danielsson 2016). 

 

För systemvetare är projektledning en essentiell del i utbildningen. Författarna har båda 

varit ute hos verksamheter under projekttermin och fått en större insyn i hur 

projektledning egentligen fungerar mot vad utbildningen lär ut. Som deltagande har 

författarna fått se den komplexitet som finns i projekt enligt agila arbetsmetoden Scrum. 

Egna erfarenheter har bidragit med insyn genom observationer hur arbetet i ett projekt 

fortlöper enligt agila arbetsmetoder. 
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1.2 Tidigare forskning 

Organisationer har den senaste tiden börjat mogna i det agila tänket och det finns en större 

medvetenhet för att överkomma många hinder, exempelvis gruppsammansättningar för 

Scrumteam. Det finns dock fortfarande hinder som kan inverka på ett projekts 

genomförbarhet. Organisationer utvidgar vad de kan göra med tekniken som finns 

tillgänglig, eller utforskar nya områden. Agilt är ett brett koncept som är svårt att definiera 

(Laanti, Similä & Abrahamsson 2013).  Gregory et al. (2016) söker i sin forskning som är 

en fallstudie svar på frågorna “what challenges do agile practitioners face?” och “how do 

practitioner challenges manifest themselves in an organisational setting?” Gregory et al. 

(2016) kategoriserar in utmaningar som praktiserande av agila arbetsmetoder upplever, i 

karakteristiska egenskaper och områden genom att använda en kombination av metoder, 

som en tavla med utmaningar i form av note-it-lappar. Resultatet visade på 7 teman: 

“claims and limitations”, “organisation”, “sustainability”, “culture”, “teams”, “scale”, 

“value“ De deltagande respondenterna i studien visade på att mer än 50% upplever 

utmaningar som fallstudien belyser. Studiens slutsats kom fram till att utmaningar som 

praktiserande av agila arbetsmetoder står inför är komplexa och sammanvävda (Gregory et 

al. 2016).  

 

Utmaningar som finns av att implementera agila arbetsmetoder i en icke agil miljö är 

multidimensionella och påverkar många aspekter (Gregory et al. 2016). Gren, Torkar och 

Feldt (2014) har studerat hur team inom fordonstillverkning som tillämpar arbetsmetoden 

Scrum klarar övergången beroende på hur uppdaterad omgivande organisation är. 

Arbetsinsatsen i ett team som jobbar enligt Scrum påverkas beroende på engagemang och 

hur väl omgivande organisation förhåller sig till de delresultat som levereras. Ett team som 

är vana av att arbeta enligt agila arbetsmetoder och jobbar med en omgivande organisation 

som inte har kunskapen av att arbeta enligt agila arbetsmetoder kommer känna frustration 

och brist på tillfredsställelse. Avsaknaden av korrekt feedback vid rätt tidpunkt är ett stort 

problem. 

 

De utmaningar en organisation står inför från att gå från vattenfall över till ett agilt 

arbetssätt kan läsas i en artikel av Hajjdiab och Taleb (2011). I artikeln studeras hur 

United Arab Emirates(U.A.E) står inför utmaningen att gå från traditionell 

vattenfallsmetod till ett agilt arbetssätt. Utan tillräcklig förberedelse är en sådan övergång 

svår att genomföra och en arbetsgrupp väljer hellre att gå tillbaka traditionella metoder. I 

fallet med U.A.E och misslyckandet av implementation av agila arbetsmetoder var 

orsakerna bristfällig support och begränsad ekonomi och human resources. Likaså är det 

mycket svårt att få ett team att använda Scrum som arbetsmetod utan att någon har 

erfarenhet av själva arbetsmetoden (Hajjdiab & Taleb 2011). Lopez-Martinez et al. (2016) 

har forskat om vilka problem ett projektteam ställs inför av att arbeta efter Scrum. Lopez-

Martinez et al. (2016) framför att människor, processer, projekt och organisationen 

inverkar på hur väl ett team klarar att arbeta enligt Scrum. Speciella förutsättningar för att 

ett projekt ska lyckas är att förändringar inom organisationen är kritiska för ett bra resultat. 

Kulturen i organisationen och människor är en orsak till motstånd för de förändringar som 

behöver inträffa för att Scrum ska kunna tillämpas på ett bra sätt. Författarna belyser en 
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kombination av traditionella metoder med ett agilt arbetssätt inledningsvis för krav, analys 

och design. 

 

Scrum har fördelar genom att ge energi och motivation till projektteam. I artikeln “Why 

Scrum Works: A Case Study from an Agile Distributed Project in Denmark and India” 

undersöker Pries-Heje och Pries-Heje (2011) varför Scrum fungerar väldigt bra som 

ramverk för agila systemutvecklingsprojekt. Genom en fallstudie av ett distribuerat projekt 

som använder sig utav Scrum i både Danmark och Indien kom författarna fram till flera 

anledningar till varför Scrum fungerar så bra som det gör. Pries-Heje och Pries-Heje 

(2011) nämner följande: Scrum skapar ett gemensamt mål för projektteamet, Scrum 

bygger förtroende i projektteamet även över distans, Scrum är väldigt användbart för att 

samordna arbetet i projektteamet, Scrum ger energi och motivation till projektteamet, 

Scrum har inbyggda mekanismer som säkrar kvalitet, med mera. 

1.3 Problemformulering 

Eftersom It-projekt misslyckas i stor utsträckning finns ett behov av att undersöka vilka 

utmaningar som praktiserande upplever kan finnas av att arbeta enligt Scrum. Tidigare i 

avsnittet bakgrund skrev vi om att Ken Schwaber som är en av medgrundarna till Scrum 

uttryckte sig, att företag som inte använder Scrum om 10 år, kommer inte att kunna hävda 

sig på marknaden, och de 10 åren har i stort sett gått (Larsson 2008a). Forskningsfrågan är 

intressant för att undersöka hur praktiserande ser på den agila arbetsmetoden Scrum idag.  

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att beskriva utmaningar praktiserande upplever med 

agila arbetsmetoden Scrum. 

  

Följande frågeställning ämnas för undersökningen: 

Vilka utmaningar står praktiserande som arbetar enligt agila arbetsmetoden 

Scrum inför? 

1.5 Avgränsning 

Undersökningen har avgränsats till personer med erfarenhet av att arbeta enligt agila 

metoder. Undersökningen har också avgränsats till att endast beskriva vilka utmaningar en 

arbetsgrupp står inför som arbetar enligt den agila arbetsmetoden Scrum. Detta innebär att 

undersökningen inte kommer behandla hur de som arbetar enligt andra agila 

arbetsmetoder påverkas av utmaningar. Undersökningen kommer inte behandla hur 

utmaningarna som identifieras skall hanteras. Undersökningen avser heller inte att 

beskriva vilka utmaningar olika intressenter och aktörer ser med Scrum.  
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1.6 Målgrupp 

Studiens målgrupp är organisationer och människor som jobbar enligt agila arbetsmetoder 

där Scrum tillämpas i stor utsträckning. Det resultat som studien visar på är de utmaningar 

som är vanliga för ett agilt arbetssätt. Vidare kan resultatet placeras in i en kontext till att 

skapa en medvetenhet om de utmaningar som finns av att arbeta enligt agila arbetsmetoder 

och Scrum. 
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1.7 Disposition  

 

Kapitel 1 – Introduktion 

I detta kapitel beskrivs en inledning/bakgrund, tidigare forskning, problemformulering 

samt frågeställning, avgränsningar och målgrupp för undersökningen. 

 

Kapitel 2 – Teori 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket för undersökningens ämne. 

 

Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel beskrivs undersökningens vetenskapliga ansats, datainsamling, urval, 

genförande, analys, tillförlitlighet och etiska övervägande. 

 

Kapitel 4 – Resultat 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. 

 

Kapitel 5 – Diskussion/reflektion 

I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat gentemot det teoretiska ramverket och 

valet av metod. 

 

Kapitel 6 – Avslutning 

I detta kapitel redovisas slutsatserna och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teori 
Följande kapitel beskriver den teori som ska ligga till grund för analys av resultat som ska leda 

till slutsats och diskussion 

2.1 Agila manifestet  

Det agila manifestet upprättades år 2001 av 17 personer som träffades för att diskutera en 

gemensam grund för det agila arbetssättet. Syftet med manifestet är att få alla som är 

involverade i ett projekt att förstå kontexten. Genom att göra prioriteringar och att 

värdesätta ett mer inriktat förhållningssätt till kommunikation, kan kontexten 

sammanfattas till ett manifest. Ett fokus på individer och interaktioner snarare än 

processer och verktyg. Att skapa programvara som visar funktionalitet i ett tidigt stadie 

framför omfattande dokumentation. Tätt kundsamarbete som involverar kunden genom 

hela projektet snarare än kontraktsförhandling och att hela tiden vara mottaglig för 

förändring än att strikt följa en utstakad plan. Manifestet bygger på tolv principer som 

innefattar prioritet, krav, leverans, personal, motivation, kommunikation, fungerande 

programvara, uthållighet, uppmärksamhet, enkelhet, arkitektur och reflektion (se Bilaga 

2). 

2.2 Agila metoder 

I traditionella vattenfallsmodeller drivs projektet utifrån ett sekventiellt flöde där varje fas 

måste vara avslutad innan nästa kan påbörjas. Agila metoder avviker däremot från denna 

typ av sekventiella flöden genom tillämpning av ett mer flexibelt arbetssätt (Lei et al. 

2015).  Enligt Larson och Gray (2011) bygger agila metoder på en iterativ utveckling där 

varje iteration pågår mellan en till fyra veckor. Målet med varje iteration är att framställa 

en “fungerande” produkt som ska kunna demonstreras till kunden och andra intressenter, 

utifrån detta kan sedan kunden komma med önskemål och nya krav. Förändringarna och 

anpassningarna görs utifrån de nya kraven och önskemålen och så börjar en ny iteration. 

Varje ny iteration sammanfattar arbetet från den föregående iterationen och ny 

funktionalitet läggs till den ständigt evolverade produkten. 

 

Tonnquist (2014) beskriver följande anledningar när agila arbetsmetoder bör användas: 

 

• “Snabbt användbart resultat önskas.” 

• “Det är svårt att se hur slutprodukten kommer se ut.” 

• “Kraven är otydliga.” 

• “Det är en föränderlig situation.” 

• “De flesta jobbar heltid i projektet.” 

• “Projektet genomförs på samma plats - i eget projekt rum.” 

 

Tonnquist (2014) beskriver följande anledningar när agila arbetsmetoder inte bör 

användas: 

 

• “Projektet har många externa beroenden.” 
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• “Det finns ett fast kontrakt.” 

• “Det finns en fix deadline.” 

• “Målbilden är tydlig.” 

• “Kraven är många och tydliga.” 

• “De flesta arbetar deltid i projektet.” 

• “Det är stor geografisk spridning inom projektgruppen.” 

• “Kostnaderna för ändringar är höga.” 

2.3 Scrum 

Scrum är en agil arbetsmetod som bygger på iterativa och inkrementella projektmål. 

Metoden är utformad för att kunna kontrollera risker, anpassa förändring av projektkrav 

och optimera förutsägbarheten i ett projekt (Schwaber & Sutherland 2013).  Enligt Lei et 

al. (2015) finns det tre viktiga beståndsdelar för Scrum: Transparens, Inspektion och 

Adaption. Transparens innebär att processen skall vara synlig för alla som är involverade i 

projektet. Inspektion innebär att Scrumanvändare ständigt ska inspektera 

Scrumartefakterna för att hitta eventuella fel så tidigt som möjligt. Adaption innebär att 

processen skall kunna adapteras ifall det finns eventuella fel eller vissa aspekter som är 

utanför projektets omfattning. Det vill säga processen kan justeras för att undvika 

problem. 

 

Schwaber och Sutherland (2013) beskriver ett grundläggande innehåll i Scrum bestående 

av team, event och artefakter. 
 

2.3.1 Team 

Ett Scrum-team består av en produktägare, Scrummaster och ett utvecklingsteam med 

olika typer av expertis som arbetar mot ett gemensamt mål.  Teamet är självorganiserat 

och korsfunktionellt, vilket innebär att teamet har kompetens och kontroll över projektet. 

Utformningen av teamets sammansättning bidrar till att projektmålen uppnås utan att 

någon utomstående lägger sig i och/eller ger direktiv på hur arbetet ska utföras. Kortfattat 

ansvarar alla i teamet för att produkten som levereras består av rätt saker med rätt kvalitet 

(Lei et al. 2015; Schwaber & Sutherland 2013). 

2.3.2 Roller 

Produktägaren är ansvarig för att få ut det maximala värdet av produkten och ser till att 

utvecklingsteamet fokuserar sitt arbete på att uppfylla projektets mål. Produktägaren är 

även den som ansvarar för hantering av product backlog. Arbetet som ingår i hantering av 

product backlog enligt Schwaber och Sutherland (2013) är: 

 

• “Förtydliga och fastställa vilka krav som finns med i product backlog” 

• “Prioritera dessa krav beroende på nödvändigheten och kostnad” 

• “Optimera värdet av det arbete som utvecklingsteamet utför” 
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• “Se till så att product backlog är synlig, transparent, och tydlig för alla och visar 

vad Scrum teamet skall arbeta med och vad som kommer i nästa releaser” 

• “Se till att utvecklingsteamet förstår kraven i product backlog till den nivå som 

behövs”  

 

En produktägare kan tillhöra den egna organisationen men kan också vara en kund. 

Produktägaren representerar först och främst beställarens intressen. I rollen som 

produktägare är det viktigt att personen har en bred kunskap om marknad, affärsprocesser 

och teknik (Softhouse 2014). 

 

Scrummaster är den som underlättar Scrum-processen och ser till att Scrum förstås. Detta 

gör Scrummaster genom att se till så att scrumteam följer Scrums teori, regler och praxis. 

Scrummaster är inte ledaren för scrumteamet utan agerar mer som en mellanhand för 

teamet och utomstående. Scrummaster är även den som ser till att dagliga Scrummöten 

och andra event följs och genomförs för varje sprint. Scrummaster kan betraktas mer som 

en teamledare än en traditionell projektledare (Larson & Gray 2011). 

 

Utvecklingsteamet ansvarar för att förverkliga produkten. Med andra ord är de ansvariga 

för att leverera en releasebar produkt i slutet av varje sprint. I teamet finns inga bestämda 

projektroller utan personer tar på sig olika ansvarsområden beroende på vad det är för typ 

av arbete. Teamet arbetar tvärfunktionellt vilket innebär att den kunskap som behövs för 

att utveckla och leverera produkten ska finnas i teamet. Arbetets upplägg och fördelningen 

utav uppgifter ansvarar teamets medlemmar själva för och tillsammans ansvarar de alla för 

sprintens leverans (Larson & Gray 2011). 

 

Teamets optimala storlek bör enligt Lei et al. (2015) vara tillräckligt litet för att förbli 

lättrörligt och tillräckligt stort för att tillräckligt med arbete ska slutföras i varje sprint. De 

menar att ett för litet utvecklingsteam kan drabbas av det blir en brist på kompetens och att 

ett för stort team kan drabbas av utvecklingskomplexitet. Det rekommenderas att teamet 

bör bestå av 5 till 9 personer, och att idealet ligger på sju stycken personer. 

2.3.3 Event 

Scrum består även av en samling ”event” för att utvecklingsprocessen skall kunna 

överblickas och hanteras på ett bra sätt. Dessa event har som mål att möjliggöra de tre 

beståndsdelarna Transparens, Inspektion och Adaption i utvecklingsprocessen (Lei et al. 

2015). 

 

Sprint 

I Scrum-processen är en sprint “kärnan”. Det är en tidsperiod där målet är att skapa en 

bruklig och release-möjlig produkt. Varje sprint har en tidsperiod på två till fyra veckor 

med en plan på vad som behöver utvecklas och hur det skall utvecklas. En ny sprint startar 

omedelbart efter föregående sprint avslutats. Varje sprint i sig innehåller Sprintplanning, 

Daily Scrum, Sprint Review och Sprint Retrospective (Lei et al. 2015; Schwaber & 

Sutherland 2013). 
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Sprintplanning 

Varje sprint börjar med en så kallad sprintplanering där produktägaren och 

utvecklingsteamet skapar en sprint backlog genom att en delmängd ur product backlog 

väljs ut. Förenklat är en sprint backlog “att göra lista” med arbete som skall utföras under 

sprinten.  Produktägaren är den som identifierar vilka krav och funktionaliteter som är 

högst prioriterade och utvecklingsteamet är de som ansvarar för vad som är möjligt att 

slutföras inom sprintens tidsperiod. Det vill säga de bestämmer hur funktionaliteten ska 

implementeras och sedan tids estimerar de hur lång tid varje aktivitet kommer ta för att 

utföras. Scrummaster är den som ser till att event sker och att alla deltagande förstår varför 

de ska ha eventet. Planeringen får maximalt ta 8 timmar för en sprint som har en 

tidsperiod på 1 månad. En sprint som har en kortare tidsperiod än 1 månad har då också 

oftast en kortare planering (Larson & Gray 2011; Schwaber & Sutherland 2013). 

 

Daily Scrum är dagliga möten där utvecklingsteamet uppdaterar varandra om vart i 

sprinten de befinner sig. Möten hålls varje dag på samma plats och vid samma tid. Daily 

Scrum har även som syfte att öka sannolikheten för att utvecklingsteamet slutför arbetet i 

sprint-backlog och uppnår det specifika sprintmålet (Schwaber & Sutherland 2013). 

 

Enligt Larson och Gray (2011) så får varje person i utvecklingsteamet svara på följande 

frågor: 

 

• Vad har du gjort sen senaste Daily Scrum mötet? 

• Vad kommer du göra fram tills nästa Daily Scrum möte? 

• Finns det något som motverkar dig i ditt arbete och från att uppnå sprintens mål? 

 

Sprint Review 

I slutet av varje sprint anordnas ett sprint Review möte. Syftet med mötet är att 

utvecklingsteamet ska visa upp för Produktägare, kund och andra intressenter vilket arbete 

som har gjorts under sprinten, därefter demonstreras (demas) även färdig funktionalitet. 

Produktägare, kund och andra intressenter kommer sedan med eventuell feedback och 

förbättringsförslag. Mötet fungerar även som ett tillfälle för att undersöka och anpassa den 

evolverande produkten samt iterativt förfina de nödvändigaste kraven. (Larson & Gray 

2011) Enligt Schwaber och Sutherland (2013) är det också ytterst viktigt att ledning och 

användare skall medverka på ett möte för att de kan komma med väsentlig feedback på 

funktionalitet och vad som bör göras mer i projektet. 

 

Sprint Retrospective 

Efter att en sprint är avklarad anordnas ett retrospective möte. Syftet är att reflektera och 

utvärdera hur sprinten har gått samt att identifiera förbättringar och åtgärder inför nästa 

sprint. I mötet deltar hela Scrumteamet, det vill säga Produktägaren, Scrummaster och 

utvecklingsteamet. Mötet är en väsentlig del i Scrum-processen på så sätt att den förbättrar 

interaktioner mellan teamet, produkten och hela Scrum-processen. (Larson & Gray 2011). 
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2.3.4 Artefakter 

Varje projekt har en Product Backlog och en Sprint Backlog. Produktägaren kontrollerar 

product backlog och teamet kontrollerar sprint backlog (Larson & Gray 2011). 

 

Product Backlog 

Produkt backlog är den listan med prioriterade krav och som kunden önskar ska vara klart 

när projektet är slut. Produktägaren är den som ansvarar för backlog och den som kan 

ändra på product backlog och dess prioriteringar (Larson & Gray 2011). 

 

Sprint Backlog 

Sprint Backlog är listan på aktiviteter och funktionalitet som teamet skall slutföra under en 

specifik sprint. Under sprintplaneringen väljs en delmängd av product backlog ut och tids 

estimeras. Teamet ansvarar för sprintbacklog och för uppdateringar av tidsestimaten under 

arbetets gång (Larson & Gray 2011). 

2.4 Kvalitetsstyrning 

I ett projekt är vanligtvis felkällor projektprocessen och företagskulturen. Även alla 

involverade i ett projekt kan också vara felkällor. För att definiera kvalité, bestäms 

kvalitetsbegreppet av kunden. Upplevd kvalité ska då minst motsvara intressenternas 

förväntningar. Det är framförallt slutanvändarna och de som är närmast berörda och 

involverade i projektet som avgör om ett projekt har lyckats eller inte (Tonnquist 2014). 

2.5 Psykologiskt perspektiv 

Marginalisering av problemlösare 

Enligt Skowronski (2004) kan agila arbetsmetoder påverka människor som är duktiga och 

kreativa problemlösare negativt. Agila arbetsmetoder uppmuntrar människor till ständigt 

samarbete, vilket i sig leder till en förminskning av personers individuella tankeprocesser. 

 

Scrum misslyckas i praktiken 

Enligt Brady (2006) misslyckas Scrum i praktiken på grund av att metoden inte behandlar 

den mänskliga faktorn. Brady (2006) nämner följande aspekter som Scrum inte behandlar:  

  

1. Människan prioriterar alltid sina egna intressen för gruppens intressen. 

2. Människan är egocentrisk. 

3. En grupp på mer än fem personer kommer ha svårigheter att samsas och 

samtycka. 
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3 Metod 
Följande kapitel beskriver hur undersökningen är utformad och vilka metoder som använts och 

hur undersökningen har genomförts. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika ansatser att utgå ifrån när en vetenskaplig studie 

genomförs. Dessa är deduktiv och induktiv ansats. Kortfattat innebär en deduktiv ansats 

att gå från teori till empiri. Det vill säga att forskaren först utgår ifrån teori för att 

införskaffa kunskap om ämnet, för att sedan fortsätta med att samla in information om 

ämnet och slutligen se om kunskapen överensstämmer med verkligheten. Med denna 

ansats menar Jacobsen (2002) att forskaren är benägen till att låta kunskapen som samlats 

in avgränsa data som behöver samlas in och på så sätt blir det att forskaren uteslutande 

letar efter information som den finner väsentlig. 

 

Jacobsen (2002) beskriver att alternativet till den deduktiva ansatsen är den induktiva. En 

induktiv ansats innebär kortfattat att gå från empiri till teori. Det vill säga att forskaren 

först gör en datainsamling nästan utan någon förkunskap om ämnet för att sedan samla 

relevant information och slutligen systematisera den. Jacobsen (2002) menar alltså att med 

denna typen av ansats så formuleras teorin efter själva datainsamlingen. På detta sättet 

begränsas inte datainsamlingen. 

 

Jacobsen (2002) nämner att både kvalitativa och kvantitativa metoder bidrar till 

möjligheter att samla in data om verkligheten. Skillnaden ligger i att den kvalitativa 

metoden behandlar data med ett större fokus på beskrivande ord, och den kvantitativa 

metoden behandlar siffror, statistik, mätbarhet i större utsträckning. Enligt Jacobsen 

(2002) är kvalitativa metoder mer tillgängliga för ny information. Jacobsen (2002) 

beskriver även att kvalitativa undersökningar avser att utvidga förståelsen för olika 

begrepp eller fenomen. Kvalitativa undersökningar lämpar sig också väl för att definiera 

större klarhet i ett ämne som är oklart.  

  

I denna studie har författarna utgått från en deduktiv ansats kombinerat med en kvalitativ 

undersökning, eftersom en utförlig litteratursökning om vad Scrum är och hur det fungerar 

gjordes först. Därefter genomfördes intervjuer kring vilka utmaningar praktiserande 

upplever med Scrum. Slutligen utfördes en kvalitativ analys på empirin som samlades in 

genom intervjuer. Identifierade utmaningar kategoriserades sedan till tre olika områden. 

3.2 Datainsamling 

Primärdata och Sekundärdata är två olika typer att samla in data på menar Jacobsen 

(2002). Primärdata innebär kortfattat att forskaren samlar in data direkt från 

informationskällan och sekundärdata innebär att forskaren använder andras redan 

insamlade data. Empirin i denna studien samlades in genom kvalitativa primärdata i form 

av semistrukturerade individuella intervjuer med tema och ordningsföljd i viss grad. 
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Intervjuer genomförs oftast ansikte mot ansikte. Den data som samlas in fås fram genom 

meningar och berättelser som kommer fram under intervjun (Jacobsen 2002). Vi valde i 

våra intervjuer att genomföra alla intervjuer ansikte mot ansikte. Jacobsen (2002) 

konstaterar att när människor sitter med varandra fysiskt på plats så är det lättare att skapa 

en förtrolig stämning och personlig kontakt.  

 

Vidare beskriver Jacobsen (2002) även tre olika anledningar när intervjuer är lämpliga:  

 

• “När relativt få enheter undersöks” 

• ”När är vi är intresserade av vad den enskilda individen säger” 

• “När vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i 

ett speciellt fenomen” 

 

Dessa tre anledningar stämmer väldigt bra överens med hur många vi intervjuade och vad 

vi ville få ut av respondenterna. 

3.2.1 Urval 

Urvalet av deltagande i undersökningen gjordes genom ett bekvämlighetsurval och icke-

slumpmässigt urval. Enligt Jacobsen (2002) behöver ett urval av en tänkt 

undersökningspopulation göras, speciellt när kvalitativa metoder används då det inte går 

att undersöka speciellt många personer. Att kunna analysera väldigt stora mängder data då 

det rör sig om transkriberat material i detta fall är inte speciellt rimligt. Urvalet av fem 

deltagare för undersökningen gjordes genom att först använda en urvalsprocess. Det första 

steget i urvalsprocessen var att få en överblick på tänkta personer involverade i IT-projekt 

som har erfarenhet av att arbeta med agila arbetsmetoder och specifikt metoden Scrum. En 

sådan urvalsgrupp är icke-slumpmässigt urval, då specifik kompetens och erfarenhet krävs 

för att undersökningen skulle vara möjlig att genomföra. Genom ett icke-slumpmässigt 

urval förfrågades den specifika kompetens som studiens författare visste fanns 

lättillgänglig. Urvalet kan ses som en kombination av ett icke-slumpmässigt urval och ett 

bekvämlighetsurval. Ett slumpmässigt urval hade sannolikt orsakat ett felaktigt urval av 

deltagande som inte hade haft kunskap inom det område som studerats. 

3.2.2 Genomförande 

Efter att grundläggande teori om Scrum studerats, gjordes intervjufrågor baserade på 

tidigare forskning och litteratursökning. Därefter skickades ett email om syftet med 

undersökningen, och förfrågan om tillstånd att få genomföra intervjuer till det företag som 

kom att vara med i studien. 

 

Då en av författarna har bra kontakt med företaget så fanns vetskap redan innan vilka 

personer som var mest lämpliga för studien. Innan tänkta intervjuer skickades även email 

till varje deltagare, med en beskrivning om undersökningens syfte, författarna bakom 

studien och förfrågan om deltagande för undersökningen. Sammanlagt genomfördes 5 

intervjuer som tog mellan 30–85 minuter att genomföra beroende på deltagaren. Varje 

intervju spelades även in med deltagarens samtycke i syfte att inte gå miste om 
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betydelsefull information. Intervjuerna i sig utgick från en intervjumall som bestod av 5 

teman med 1–5 frågor i varje temagrupp. Beroende på respondenternas svar ställdes även 

följdfrågor som syftade till att ännu mer relevans och djup för insamlade data skulle fås 

fram för undersökningen syfte. Jacobsen (2002) menar att en intervju skall inledas med 

allmänna frågor för att sedan fortsätta med mer preciserade frågor. 

3.3             Analys 

Det finns tre tillvägagångssätt för att analysera data av kvalitativ karaktär. En beskrivande 

analysprocess syftar till at göra en grundlig och detaljerad beskrivning av den data som 

samlats in så pass möjligt det går. Syftet är att situationer, intervjuer och samtal måste 

registreras väldigt ingående. Detta är kallat ”tjocka beskrivningar” då sådana 

beskrivningar är rika på detaljer, analyser och variationer. Denna analysprocess har 

använts då transkriberingen som gjordes för undersökningen syftade till att få väldigt 

ingående detaljrika och grundliga beskrivningar (Jacobsen, 2002).  

 

Jacobsen (2002) skriver om systematisering och kategorisering för att få det material som 

samlats in begripligt och lättare att överblicka genom att reducera mängden information. 

Det är den analysprocessen som ingående har använts för undersökningen då tre teman 

genom systematisering och kategorisering tagits fram som används för resultat och 

diskussion.  

• Agil definition och Scrum 

• Att samarbeta enligt Scrum 

• Resultat och målbild 

 

Då den kvalitativa ansatsen har fördelar gällande planering, genomförande och analys har 

undersökningen kunnat genomföras mer strukturlöst. Själva upplägget av undersökningen 

kan korrigeras vid genomförandet. Litteratursökningen för denna undersökning har mer 

ingående genomförts efter transkribering, systematisering och kategorisering. 

3.4            Tillförlitlighet 

En undersökning ses som en metod för att samla in empiri. Vilken typ av empiri som en 

undersökning samlat in har ingen betydelse om den enligt två krav är giltig och relevant, 

och att empirin är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). 

 

Med reliabilitet och validitet menar Jacobsen (2002) att en uppsats måste ha en 

trovärdighet som kritiskt kan granskas. Reliabilitet syftar till att det innehåll som finns i 

undersökningen har trovärdighet. Creswell (2014) anser att en god struktur för 

genomförande är viktig om det ska gå att uppnå hög reliabilitet för olika undersökningar 

och projekt. Med validitet menas att det finns en riktighet i det resultat som en kvalitativ 

undersökning kommit fram till genom användande av tekniker avsedda för det 

tillvägagångsätt som använts för undersökningen (Creswell 2014). Enligt Jacobsen (2002) 

ska det som mäts kunna generaliseras och inte enbart gälla de personer i undersökningen 

som studerats. 
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Validiteten för studien ses som låg då endast ett fåtal deltagande inte räcker för att uppnå 

hög validitet, då resultatet ej kan generaliseras för en hel population (Jacobsen 2002). 

Icke-slumpmässigt urval har gjort att deltagarnas specifika kompetenser har kunnat 

urskiljas väl, och med det genomförande ses validiteten för undersökningen som något 

förbättrat, då alla deltagande under intervjuerna kunde ge detaljerad information.  

  

Giltighet och relevans kan ses som legitim då genomförande av intervjuer och den 

insamlade empirin utgått från en intervjumall med utformade teman, som tagits fram från 

inledande litteratursökning om ämnet i undersökningen, och tidigare forskning. Denna 

intervjumall bifogas i Bilaga 1. 

3.5 Etiskt övervägande 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre grundkrav att ha i åtanke vid etiska överväganden. 

Han nämner följande: 

 

• Informerat samtycke: Innebär att “den som undersöks ska frivilligt delta i 

undersökningen och att den undersökte är medveten om vilka risker och vinster 

deltagandet kan medföra” 
 

• Rätt till privatliv: Innebär att “den som undersöks har rätt till ett privatliv i form 

av känslig och privat information samt hur den hanteras” 
 

• Krav på riktig presentation av data: Innebär att “forskaren ska i den 

utsträckning som det är möjligt försöka återge korrekt data och inte förfalska den 

insamlade data” 

 

Alla dessa krav har vi aktivt arbetat med under undersökningen. Alla respondenter har 

frivilligt fått välja om de vill delta eller inte i undersökningen. Respondenternas och 

företagets namn kommer heller inte nämnas då undersökningen behandlar känslig 

information. Vi har även i den utsträckning det går försökt att återge och bearbeta 

insamlade data på ett korrekt sätt. 
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4 Resultat 
I följande kapitel kommer det resultat som ligger till grund för undersökningens diskussion att 

presenteras. 

4.1 Bakgrundsinformation 

Fem intervjuer har genomförts efter en följande struktur från intervjufrågor (se Bilaga 1) 

för att belysa utmaningar som deltagande i studien upplever. Deltagarnas yrkesroller finns 

som projektledare, enhetschef och teammedlemmar. Deltagande i studien namnges i 

intervallet: A-E. 

  

Resultatet indelas i tre kategorier: Agil definition och Scrum, Att samarbeta enligt Scrum, 

Resultat och målbild. 
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4.2 Kategorier 

Följande avsnitt presenterar kategorierna Agil definition och Scrum, Att samarbeta enligt Scrum, 

Resultat och målbild som visar på deltagarnas uppfattningar. 

4.2.1 Agil definition och Scrum 

Deltagande i studien anser att agil definition och arbetsmetoden Scrum ofta tillämpas efter 

vad som passar organisationer och team. Deltagare A ser det agila arbetssättet som 

flexibelt och har stor tilltro till de team som deltagaren ansvarar över. Det som är av störst 

vikt är att daily standups och retrospective finns med och att leveransen till kund blir av. 

Deltagare B anser att det finns delar kvar från den traditionella vattenfallsmetoden som 

inte har övergetts och att övergången inte har blivit helt agilt. Det ses inte alltid som helt 

fel då det behövs långsiktig planering för att veta ordningen på momenten som finns i ett 

projekt. Deltagare C ser det agila arbetssättet synonymt med snabbare feedback och ett 

agilt arbetssätt som flexibelt. Deltagare D anser att många inte har rätt attityd och är 

negativt inställda till Scrum. Många tar vissa delar som retrospective, daily standups och 

sprintplanning, och säger att de jobbar enligt Scrum, men konsekvenserna uteblir. 

Deltagare E anser att det väldigt viktigt att köra retrospective för att Scrum ska fungera. 

  
“Det agila arbetssättet ses som ganska demokratiskt och alla team får ha sin egen twist på 

Scrum.” (Deltagare A) 
  
“Man måste se det agila i ett sammanhang. Agilt arbete är inte bara ett team och hur de 

arbetar, utan det här teamet ingår i ett sammanhang.” (Deltagare B) 

  
“Jag är mer för att hitta en metodik som fungerar, och anpassa hur det ska fungera för 

dig själv. Sen om det är renodlat Scrum, renodlat vattenfall eller en kombination av allt 

möjligt är skitsamma. Bara du använder det som funkar för gruppen.” (Deltagare C) 
  

“Ni kommer in å så ska vi köra agilt, å så funkar det inte. Då kan man fråga sig varför 

funkar det inte? Jag tror personligen att det är såhär. Man kan ta vilken process som 

helst. Man kan ta agilt och man kan ta vattenfall, det spelar ingen roll. Har man inte, eller 

tror man inte på det, och har man inte rätt attityd så kommer det inte funka i varje fall.” 

(Deltagare D) 
  

“Det är ofta man säger att man kör Scrum, men man gör något mellanting, man använder 

alla möjliga metoder.” (Deltagare E) 

  

Vi frågade deltagande i studien varför Scrum anpassas efter olika förutsättningar och hur 

det kan relateras till utmaningar. De deltagande i studien anser att definitionen av ett agilt 

arbetssätt, kommunikation, byråkrati, produktägarens organisation är bidragande orsaker. 

  
“Jag känner faktiskt inte till någon som kör exakt enligt Scrum, utan man vinklar lite, det 

finns många sätt, agilt är det stora paraplyutrycket.” (Deltagare A) 
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“Sen har man behållit mycket av byråkratin från vattenfallsmetoden. Det har man inte 

riktigt vågat göra sig av med, man har en parallell process där man fyller i mycket 

information i Excel ark istället för att, man har inte redigt vågat att förenkla såna bitar.” 

(Deltagare B) 

  
“Jag tror anledningen till att man skruvar lite på Scrum är att man måste anpassa efter 

verksamheten, det är olika verkligheter man jobbar med.” (Deltagare A) 

  
“Jag är mer av att ta godbitarna man kan använda och applicera dom. Nyttja det som du 

tycker. Kör inte stenhårt på en metodik/utvecklingsmetod för det kommer antagligen gå 

bra i det långa loppet.“ (Deltagare C) 

  

  
“Det är kunden som bestämmer. Scrum är baserat på sprintar och att man commitar till 

vad man tror går att åstadkomma i sprinten.” (Deltagare D) 

  

Leverans 

Deltagare B upplever att det ofta är problem med att hålla ett projekt synkroniserat och att 

feedback ofta kommer en bra bit efter del-leveranser. 

  
”Teamet har byggt mjukvaran och levererat, så börjar dom på nästa sprint. Då är 

plötsligt produkten här någonstans och sen plötsligt så uppgraderar kunden sen får dom 

mjukvaran eller det nya systemet. Sen börjar dom liksom. ’det här var inte riktigt det vi 

hade tänkt.’ (Deltagare B) 
  
”En stor utmaning är som vi har just nu är när man jobbar med Scrum eller något agilt är 

att du vill ha snabb feedback. Kunna diskutera något snabbt hela tiden. Snabbt för oss är 

10 min så placeringen är lite utmaningen fast det är så nära ändå. Du har Skype och 

annat, men att stå och diskutera vid en White board-tavla är svårslaget fortfarande.” 

(Deltagare C) 
  

 

Deltagare A berättar om vikten att ha små releaser av det som utvecklas, kan ses som en 

utmaning då många organisationer fortfarande har kvar större releasetänk från traditionella 

metoder. Alla organisationer har sin business och olika förhållningssätt till hur en produkt 

utvecklas. Alla deltagare nämner att produkten som tas fram egentligen handlar om 

problemlösning åt en kund och mycket fokus är på demo. Deltagare E nämner att demo 

sätter press på arbetsgruppen att bli färdiga med alla uppgifter. 

  

Kvalitetsstyrning 

Under intervjuerna tillfrågades deltagarna hur kvalité definieras och mäts. Alla deltagare 

tycker det finns problematik angående kvalité och hur det ska mätas. Deltagare B berättar 

att ett sätt att mäta kvalité är att använda felrapporter. Men det finns många krypsätt som 

gör att det inte används fullt ut då det kan påverka exempelvis bonusgrundande inkomst. 

Det finns egentligen bara ett sätt att mäta kvalité och det är kundrelation. Deltagare D 

anser på samma sätt att mäta kvalité i antal buggar som finns i produktion genom testning 
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och kundupplevelse kan vara tillgängliga sätt. Deltagare C anser att kvalité är 

problematiskt att mäta då olika omständigheter kan ge olika utslag. 

  

” Så där finns ett inbyggt fusk för du vill inte prompta med att du har mycket fel i 

din produkt.” (Deltagare B) 

 

”För om det inte kommer fram några fel i testning internt, men det kommer fram 

hos kund. Är det testningen som är felaktig eller är det utvecklingen, har någonting 

gått för fort? Vad är kvalité som man vill mäta? Det är så brett.” (Deltagare C) 

4.2.2 Att samarbeta enligt Scrum 

Roller och team 

Alla deltagande under intervjuerna tycker att rollerna i Scrum förändras och 

teamsammansättningar inte bara sker i det egna teamet, utan också mellan de team som 

samarbetar. Det anses ligga utmaningar i kommunikation mellan team och hur teamen är 

sammansatta. Deltagare A nämner att sitt ansvar finns för fem team med sex personer i 

varje och det är blandad sammansättning av 14 olika nationaliteter. Det är viktigt att få 

gruppkänsla i teamen vilket olika erfarenheter kan bidra till då det rör sig allt från 

nyutexaminerade till folk som har lång erfarenhet. Alla har något att bidra med och 

kommer en student direkt från skolan så kan de med mer erfarenhet lära sig av det. 

Deltagare D berättar att rollen som Scrummaster har förändrats och att den rollen kan idag 

ses som agil coach. Coachen är utanför teamet och inte i teamet som Scrummaster är. Det 

rör sig om att organisationer har mognat i det agila tänket. Deltagare B nämner efter sina 

erfarenheter att teamsammansättningar är mer uppdelade efter specifika arbetsuppgifter 

som backend, gui, kravställare är för sig och styrande i projekten sitter i egna team. 

Deltagare C nämner att det ofta samarbetas med andra team. Deltagare E anser att det är 

viktigt att alla i ett team vet innebörden av sin roll i ett projekt. 
 

”Sen sitter program-cheferna, dom som är. Dom sitter längre bort i korridoren och 

kommer in ibland när vi har standups.” (Deltagare B) 

 

“Bara det här blir en spännande grej att man kommer från olika länder så man har något 

att prata om. Så det blir väldigt mycket, hur fungerar det hos er å så. Det blir en god 

stämning helt enkelt.“ (Deltagare A) 

 

”Vi samarbetar med ett team till här, sen samarbetar vi med dom teamen vi behöver 

samarbeta med på #företag#.” (Deltagare C) 

 

”Idag så är det en större medvetenhet hos product-owner oftare iaf. Man behöver inte 

försvara teamet på samma sätt och därmed så behöver man inte Scrummaster, utan teamet 

kan jobba mer, alla i teamet kan vara mer lika, man behöver inte ha någon speciell roll 

som Scrummaster.” (Deltagare D) 

 

Deltagare D nämner att det är kunden som sätter förutsättningar hur Scrum tillämpas. Allt 

baseras på sprintar och vad som kan åstadkommas. Deltagaren berättar också att 
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involveringen av kunden är viktig för att ett projekt ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Produktägarens verksamhetsförståelse är av största vikt, utan den förståelsen blir det inte 

bra. 
 

”Produktägaren kan ha en hel produktägar-organisation för att kunna åstadkomma det. 

Det är produktägarens ansvar att kunna ge det som teamet behöver, för att kunna få 

jobbet gjort. Kan dom inte det så faller allt ihop.” (Deltagare D) 

 

”Man slänger lite med ordet produktägare och det tilldelas ibland vem som helst. 

Produktägaren måste äga produkten och vara ansvarig för det som vi säljer idag, annars 

blir det skevt om man bara exempelvis förvaltar. Produktägaren misstas ofta för 

projektledare. Produktägaren måste veta vilka som är stakeholders.” (Deltagare D) 

 

Kommunikation 

Deltagare B och C upplever att samarbete mellan och inom team ställer krav på 

initiativförmåga att rådfråga personal om hjälp för att kunna genomföra arbetsuppgifter. 

Deltagare D ser Scrum som en arbetsmetod för att ställa folk inför konflikter och få till 

teamwork på ett bra sätt. Andra utvecklingsmetoder är mer dokumentstyrda och inte 

kommunikationsstyrt och funkar inte för att lösa sådana problem. Deltagare D nämner att 

jobba distribuerat, så finns det inga andra arbetsmetoder som skulle vara bättre än Scrum. 

Deltagare E berättar att ett sammansvetsat team skapar de bästa förutsättningar för att ett 

projekt ska lyckas. 
 

” Konflikten är bra för när man kommer förbi den så funkar samarbetet bra och bidrar till 

engagemang och större effektivitet.” (Deltagare D) 

 

” Du måste vara beredd på att kunna gå och fråga andra team om hjälp så enkelt är det, 

som vet saker bättre. Det är mer att vi som är nya i det här teamet på den här produkten 

vill håller på med så vet man inte allt från början iom att det är en så stor produkt.” 

(Deltagare C) 

 

”För har du inte den här nära relationen så vågar du inte störa folk. Du vågar inte ställa 

dumma frågor, du kanske drar dig för att. Kan du hjälpa mig att hitta den här parametern 

i koden Istället chansar du. Du kanske bara läser det som står i kravspecifikationen och 

lägger in det, och så har du kanske inte förstått.” (Deltagare B) 

 

”Jag tror att den här blandningen gör att folk är ganska öppna tror jag, och tar inte så 

mycket för givet. Jag märker att jag gör det själv.” (Deltagare A) 

 

”Det blir ett problem när man jobbar distribuerat, och det problemet vill man inte ta i.” 

(Deltagare D) 

 

Under intervjuerna när vi går in specifikt på utmaningar av att arbeta distribuerat och 

Deltagare D nämner att det varierar beroende på projekt och organisationers storlek. 

Deltagare D menar att utmaningar också ligger i länders kulturskillnader. Östeuropeiska 

länder har likvärdigt säkerhetstänk. och kulturskillnaden är inte så stor, utmaningen ligger 

i andra länder och framförallt asiatiska där kompetensen är hög men stora kulturskillnader.  
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”Att köra agilt i ett kontor är inte svårt, det är pissenkelt, det är inte det som är 

utmaningen. Utmaningen finns i att få agilt att fungera i stor skala, stora företag och blir 

det stora företag så blir det distribuerat.” (Deltagare D) 

 

Under intervjuerna nämnde alla deltagande vikten av att ha retrospective och att 

förändringsprocessen efter retrospective behöver vara konkret. Deltagare B berättade att i 

det agila lyfter retrospective jättemycket feedback för varje sprint. Problemet med att ha 

retrospective som deltagaren nämner är att, exempelvis tycker teamet för varje 

retrospective som genomförs att planeringen är dålig och kraven för luddiga eller att 

kraven är för detaljerade, eller att teamet har för lite tid. Därefter blir det ingen förändring. 

Det kommer skapa frustration och folk struntar i att lyfta problem som finns i sprinten. 

“Då får man tillslut att folk skiter i att lyfta det och då har man bara retrospective för att 

man måste ha det.” (Deltagare B) Det leder till att begreppet retrospective urholkas och 

inte tjänar sitt rätta syfte, som är att skapa förändring. 

4.2.3  Resultat och målbild 

Deltagare A berättar att kravbilden påverkar resultat och målbild, då otydliga krav ses som 

en utmaning. Skillnaden mot traditionella metoden vattenfall så har kravet kommit från 

affärskontraktet och är ganska fasta. Ett agilt arbetssätt skapar flexibilitet även om kraven 

är otydliga. Deltagare C nämner att det är projektledaren som tilldelar uppdragen och att 

arbetsgruppen diskuterar igenom vad som ska göras och hur tidsestimeringen ser ut. 

Deltagare E berättar att det behövs ett tydligt projektmål med en sluttid för att Scrum ska 

fungera bra. 

 
”Det ger ju ändå möjligheter att ta fram det som kunden egentligen vill ha. Det är inte 

alltid kunden vet det heller. Dom tror dom vill ha någonting, sen visar det sig när man 

börjar gräva i det tekniker och programmerare, att det här blir inte bra.” (Deltagare A) 
”Det är en sak vi diskuterar. Önskvärt är att det ska vara klart. Funkar det, så funkar 

det.” (Deltagare C) 

 

Deltagare D nämner att kravbilden inte är tydlig och alltid självklar. Scrum är fördelaktigt 

för att reda ut osäkerhet och krav som inte är tydliga. Begreppet ”good enough” strävar 

efter att bygga på produkten med det som kunden anser vara viktigt. 

 
”Vi behöver bara göra good enough sikta på ’good enough’ sikta aldrig på ’perfection’ 

Varför gör man det? Det är för att det är adaptivt. Om jag siktar på ’good enough’ så jag 

behöver inte så jättetydliga krav så demar jag ju det, så kan dom säga ’nä det har var inte 

rätt’ Det var alltså inte ’good enough’ 
’Men vad bra då gör vi om det såklart.’” (Deltagare D). 

 

Deltagare D berättar att det har blivit vanligare att göra primitiva lösningar för produkter. 

Det har ingen betydelse om personal får göra procedurer i ett IT-system som kan ses som 

onödiga och omständiga då kostnaden för att utveckla ett mer enhetligt system överstiger 

kostnaden vad lön kostar för en anställd. 
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”De är exponerade mot verkligheten, om man ska säga så, varje minut varje sekund alltså 

det de gör, får effekt rätt ut i butikerna.” (Deltagare A) 

 

“Det ska kännas pinsamt att gå ut live med produkten. Det ska vara bare minimum så det 

ska kännas pinsamt. Kundtjänst kan vara en kille som tar emot samtal och skriver in i 

databasen att nu är du kund. Man kanske inte implementerar det i systemet. För det 

kanske är dyrare än att ha, när man inte har några kunder, så kanske det bara är en som 

ringer i veckan. Det kanske är billigare att dom ringer eller mailar att jag vill bli kund, än 

att man bygger en registreringssajt.” (Deltagare D) 

 

Deltagare E nämner att det är viktigt med en bra kontakt till kund och att produktägaren är 

engagerad. Deltagare B berättar att utan en involverad kund i ett projekt, är det svårt att få 

ett resultat som motsvarar kundens förväntningar. 
 

”Dom vet inte riktigt vad problemet är. Vilken verklighet ska den här funktionen fungera 

i? Vad är problemet som det ska lösa? Då gör man någonting man tror fungerar. Då har 

man fullständigt tappat och risken är stor att man gör fel.” (Deltagare B) 
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultat och metodreflektion. 

5.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultat enligt kategorierna Agil definition och Scrum, Att samarbeta 

enligt Scrum samt Resultat och målbild. 

5.1.1  Agil definition och Scrum 

Det agila manifestet bygger på en kontext av att prioritera kommunikation i större 

omfattning och ett mindre fokus på styrning via dokumentation och processer. 

Kombinationer av olika metoder och köra agilt är problematiskt om det är tänkt att det 

agila manifestet ska följas. Syftet med agilt är att lägga mindre fokus på byråkrati, 

dokumentation och processer och istället förenkla (se Bilaga 2). Deltagare B nämner att 

byråkratin från vattenfall fortfarande finns kvar då information i stor utsträckning 

dokumenteras. Hajjdiab och Taleb (2011) menar att detta kan bero på att övergång från 

vattenfall till agilt är svår att genomföra utan tillräcklig förberedelse. Därför väljer hellre 

vissa att gå tillbaka till traditionella metoder. Det kan vara anledning till varför byråkrati 

och dokumentation fortfarande i stor utsträckning finns kvar. 

 

Både deltagare D och E anser att det är vanligt att tro att Scrum tillämpas trots att det 

kombineras med olika metoder. Deltagarna i studien ansåg att organisationer ofta tror att 

Scrum tillämpas, bara för att retrospective, daily Scrum och Scrum planning finns med. 

Det agila manifestet har en positiv inställning till att svara på förändringar (se Bilaga 2). 

Deltagare B berättar att retrospective är tänkt för team i en sprint att åstadkomma 

förändringar på saker som inte varit bra. Enligt deltagaren uteblir förändringar i stort och 

tillämpningen av retrospective tappar sin mening i en agil kontext. 

 

Leverans 

Produkten som tas fram handlar egentligen om att lösa ett problem som en kund har vilket 

alla deltagande under intervjuerna berättade. Deltagare B nämner att det finns utmaningar 

med att hålla ett projekt synkroniserat. Feedback från delleveranser kommer ofta i 

efterhand. Det kan orsaka att ett team som har släppt en delleverans för att börja på nästa 

etapp som ska utvecklas kan få kritisk feedback från kund att det inte motsvarar deras 

förväntningar. Deltagare A nämner att små leveranser ses som en utmaning då större 

organisationer i stor utsträckning har kvar större releasetänk som är bieffekt från 

traditionella metoder. Enligt Schwaber och Sutherland (2013) bygger releasetänk i Scrum 

på att leverera en produkt med funktionalitet i etapper där produkten utvecklas successivt 

för att tillslut motsvara den förväntning kunden har på ett slutresultat.  

 

Kvalitetstyrning 

Deltagande i studien anser att det finns en problematik hur kvalité ska mätas. Deltagare B 

nämnde att dokumentation i form av felrapporter är ett vanligt sätt att mäta kvalité, men 

att det finns många krypssätt som kan påverka att föra sådan dokumentation, då människor 
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har en tendens att sätta sig själv i första rum för egen vinning (Brady 2006). Deltagaren 

anser att det är kundrelationen som sätter kriterierna för hur kvalité ska definieras och 

mätas. Enligt Tonnquist (2014) definieras kvalité av att kunden bestämmer 

kvalitetsbegreppet. Felkällor är ofta i projekt företagskulturen och den genomsyrande 

projektprocessen. Involveringen av de som deltar i ett projekt kan också var felkällor. En 

upplevd kvalité måste motsvara intressenters förväntningar. Slutanvändarna, närmast 

berörda och involverade i ett projekt är de som i stor utsträckning kommer sätta 

kvalitetsbegreppet på sin spets (Tonnquist 2014). 

5.1.2  Att samarbeta enligt Scrum 

Roller och team  

Roller i ett Scrumteam är produktägare, Scrummaster och utvecklingsteam (Lei et al. 

2015; Schwaber och Sutherland 2013). De som deltar i studien tycker definitionen av 

specifika roller är svåra att greppa, och sammansättningar mellan team som samarbetar. 

Rollen som Scrummaster enligt Larson och Gray (2011) är den som ser till att 

genomförbarheten i ett projekt underlättas. Deltagare D anser att den rollen har förändrats 

då teamet inte behöver försvaras på samma sätt som förut och därför spelar Scrummaster 

ut sin roll. Istället är det vanligare att Scrummaster ses som agil coach. Produktägaren har 

idag i högre utsträckning större medvetenhet för att förstå teamen. Dock anser både 

deltagare B och D att ordet produktägare är något som det kastas runt med, och tilldelas 

till olika personer väldigt ofta, vilket kan anses ha en negativ effekt. Enligt Softhouse 

(2014) är det väldigt viktigt för produktägaren att ha en bred kunskap om marknad, 

affärsprocesser och teknik vilket är verksamhetsförståelse, som deltagande i studien inte 

tycker är tillräcklig för rollen som produktägare. 

 

Kommunikation 

Angående sammansättningar och kommunikation i team nämner deltagare A att det är 

viktigt att få gruppkänsla och samarbete i teamen vilket olika erfarenheter kan bidra med. 

Enligt Skowronski (2004) kan agila arbetsmetoder ha en negativ påverkan på individer 

som är duktiga problemlösare, just för att agilt ständigt förutsätter att människor 

samarbetar. Deltagare D berättar att agila arbetsmetoder är gjort för att skapa konflikter 

mellan människor med förhoppningen att det ska leda till bättre samarbete, engagemang 

och större effektivitet när människor väl kommit över konflikten. Deltagare E delar 

samma uppfattning att ett sammansvetsat team som arbetar enligt Scrum kommer fungera 

optimalt. Enligt Skowronski (2004) är detta förödande för människor som har svårt för 

samarbete trots att dessa personer kan vara extremt begåvade. 

 

Feedback är en utmaning då projekt tenderar till att bli mer distribuerade och enligt 

Tonnquist (2014) finns det problem att jobba agilt när det är stor geografisk spridning 

inom projektgruppen. Deltagare C tycker att det är svårslaget att stå och diskutera vid en 

whiteboard-tavla då feedback sker snabbare. Enligt Tonnquist (2014) är geografisk 

spridning inom projektgrupper problematisk. När team arbetar distribuerat bör inte agila 

arbetsmetoder användas.  
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Deltagare D anser att det inte finns andra metoder som skulle vara bättre för team som 

arbetar distribuerat för att det är ett problem som inte någon redigt vill ta i oavsett vilken 

arbetsmetod teamet jobbar med. Att köra agilt i mindre skala är enkelt men få det att 

fungera distribuerat är betydligt mer komplicerat. Kulturskillnader i olika delar av världen 

tenderar att ställa samarbete mellan distribuerade team inför utmaningar.  

 

Retrospective ses som en essentiell del i Scrumprocessen genom att den förbättrar 

interaktioner mellan team och förbättrar den produkt som utvecklas (Larson & Gray 

2011). Alla deltagande under intervjuerna påpekade vikten av retrospective. Deltagare B 

nämnde specifikt att tillämpningen av retrospective kommer påverka hur teamet i 

fortsättningen kommer engagera sig för att lyfta positiva och negativa saker som skett 

under föregående sprint. Deltagare B upplevde ibland att de problem som togs upp under 

retrospective inte fick några konsekvenser, att det inte blev någon eller minimal förändring 

för framtida sprintar. Deltagare B menade även att om ingenting händer efter ett 

retrospective och att förändringar uteblir så kommer folk att strunta i att engagera sig och 

komma med förändringsförslag. Det blir tillslut att retrospective tillämpas enbart för att 

det är ett krav. Denna utmaning kan ha sin förklaring i teorin att Scrum som arbetsmetod 

inte behandlar hur det mänskliga psyket fungerar. Brady (2006) påpekar att den mänskliga 

faktorn är något som agila metoder inte behandlar. Han understryker att människor är 

egocentriska och alltid placerar sina egna intressen före gruppens intressen, samt att det är 

svårt att få 5 olika personer att samsas och samtycka med varandra. Med detta i åtanke så 

kan det vara en anledning på varför ingen förändring sker kombinerat med att de inte har 

någon process på hur förändringar och förbättringar hanteras. 

5.1.3  Resultat och målbild 

Intervjuer med deltagande har visat att få en kund som är involverad i 

utvecklingsprocessen av en produkt är en utmaning. Deltagare A nämner att kunden inte 

alltid själv vet vad dom egentligen vill ha. Enligt Larson och Gray (2011) är en sprint 

review(demo) i Scrum till för att visa intressenter det arbete som gjorts under sprinten 

vilket är syftet med Scrum då kravbilden är otydlig. Under en sprint review ska även 

möjligheten finnas att undersöka och anpassa den produkt som står inför ständig 

förändring. Enligt Schwaber och Sutherland (2013) är det viktigt att ledning och 

användare medverkar för att erforderlig feedback ska komma till tals för produkten som 

demonstreras. Deltagande i studien anser att utan en engagerad produktägare kommer 

projektet vara svårt att genomföra och risken är stor att produkten inte kommer motsvara 

kundens förväntningar. Som i tidigare forskning av Gren, Torkar och Feldt (2014) visar att 

organisationer som har svårt att förhålla sig till delresultat som levereras, kommer påverka 

arbetsinsatsen i ett team negativt, vilket i sin tur leder till att resultatet inte motsvarar vad 

kunden egentligen förväntade sig. 
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5.2 Metodreflektion 

Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats. Detta valdes för att få trovärdig 

och djupgående datainsamling. En kvalitativ ansats bidrog till att praktiserande av den 

agila metoden Scrum, kunde ge beskrivningar om faktiska utmaningar som existerar. En 

kvantitativ ansats för undersökningen hade inte kunnat bidra med ingående och trovärdiga 

beskrivningar av utmaningar som finns med Scrum. En kvantitativ undersökning hade 

passat bättre om studien varit avsedd för att undersöka en större population, och tydligare 

avgränsningar av ämnet, samt specifika och statistiskt mätbara enkätfrågor. Författarna 

upplevde att en kvalitativ ansats var tid- och resurskrävande. Intervjuer, transkribering och 

analys av ostrukturerade data tog mycket tid i anspråk att genomföra.  

  

Studien anses ha en deduktiv inriktning eftersom författarna till denna uppsats gjorde 

litteratursökning om Scrum, för att sedan genom intervjuer samla in data kring vilka 

utmaningar som finns. Data som samlats in och transkriberats, har analyserats genom 

systematisering och kategorisering. Den deduktiva inriktningen passade författarna för att 

den bidrog till en djupare förståelse om vad Scrum är och hur det fungerar innan själva 

datainsamlingen. En negativ aspekt författarna upplevde med den deduktiva inriktningen 

var att insamlade data delvis blev begränsad. Det kan ses som att författarna enbart letade 

efter det som passade undersökningen. Detta kan i sig ha lett till att författarna gått miste 

om annan viktig information. En induktiv inriktning hade passat bättre om författarna valt 

att gå ut helt utan förkunskaper om Scrum, för att sedan samla in information som 

slutligen utvecklas till teorier utifrån den information som samlats in. 

 

Att intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte tyckte författarna var givande för att de 

fick in pålitlig och djupgående data. Dock märkte författarna under intervjuerna att det var 

skilda erfarenheter och kunskaper om ämnet bland deltagande. De som hade mer 

erfarenhet och kunskap om ämnet, hade mer att komma med än deltagande som inte hade 

det. 
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6 Avslutning 
I detta kapitel presenteras slutsats och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats 

Studien avsåg att beskriva vilka utmaningar praktiserande upplever med agila 

arbetsmetoden Scrum. 

 

I studien kom det fram i temat Agil definition och Scrum att utmaningar kring byråkrati 

och dokumentation som finns i mer traditionella och sekventiella metoder fortfarande 

finns kvar, trots att agil definition bygger på att förenkla detta. Andra utmaningar som 

praktiserande står inför är att events som används i Scrum tillämpas många gånger utan att 

ge resultat samt förändringsarbete och kan vara verkningslösa i en felaktig agil kontext, 

och det gäller i synnerhet eventet Scrum-retrospective. Syftet med Scrum är att lösa 

problem åt en kund, och beroende på releasetänk kan bristfällig och sen feedback orsaka 

leveranser som inte är synkroniserade. Som slutlig utmaning i temat agil definition anser 

deltagande i studien att kvalitetsbegreppet i en agil kontext är svårt att definiera samt att 

det finns en problematik på hur kvalité ska mätas.  

 

Under temat Att samarbeta enligt Scrum ses utmaningar med roller och team då specifika 

roller och sammansättningar mellan team som samarbetar är svåra att greppa. 

Utmaningarna finns i att det har en negativ effekt när en roll ersätter andra, eller att det 

kastas runt med innebörden av kontexten för en specifik roll. Andra utmaningar kan också 

ses i kommunikationen i synnerhet när det gäller distribuerade projekt. Utmaningarna för 

de distribuerade projekten finns i feedback, eftersom feedback är något som ibland måste 

ske snabbt och inte ta tid och i kulturskillnader mellan olika länder. 

 

I det tredje och sista temat Resultat och målbild ses utmaningar med relationen för 

kundens engagemang och involvering i ett projekt, och vad kunden förväntar sig att 

produkten ska motsvara. Utan en kund som är engagerad och involverad i ett projekt, är 

risken större att produkten inte motsvarar kundens förväntningar. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kan bygga vidare på aktuell undersökning genom att studera hur 

utmaningar kan hanteras. Fortsatt forskning kan replikera denna undersökning för att 

bekräfta eller falsifiera de slutsatser som denna undersökning kom fram till. Annan fortsatt 

forskning kan bygga vidare på aktuell undersökning, för att studera hur de som arbetar 

enligt agila arbetsmetoder påverkas av de utmaningar som finns. 



 

  31 (38) 
 

Referenser 
Brady, K. (2006). Agile/scrum fails to get to grips with Human Psychology. Tillgänglig: 

http://www.claretyconsulting.com/it/comments/agile-scrum-fails-to-get-to-grips-with-human-

psychology/2006-08-17 [2017-05-17] 

Creswell, J.W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 

Fourth edition. Los Angeles, California: SAGE. 

Danielsson, L. (2016). It-chefen som skippar Scrum – kombinerar vattenfall och agilt. Computer 

Sweden. Tillgänglig: http://cio.idg.se/2.1782/1.666205/it-chef-skippar-scrum-

agilt?queryText=scrum [2017-05-17] 

 

Gregory, P., Barroca, L., Sharp, H., Deshpande, A. & Taylor, K. (2016). The challenges that 

challenge: Engaging with agile practitioners concerns. Information & Software Technology. 77, 

pp. 92-104. Business Source Premier. 

 

Gren, L., Torkar, R. & Feldt, R. (2014). Work Motivational Challenges Regarding the Interface 

between Agile Teams and a Non-Agile Surrounding Organization: A Case Study. Agile 

Conference, Agile Conference (AGILE), 2014, Agile Conference (AGILE), 2013, p. 11. 

 

Hajjdiab, H. & Taleb A-S. (2011). Agile adoption experience: A case study in the U.A.E. 2011 

IEEE 2Nd International Conference On Software Engineering And Service Science, Software 

Engineering And Service Science (ICSESS), 2011 IEEE 2Nd International Conference On, p. 31. 

 

Jacobsen, D. (2002). Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. 1. Uppl. Lund: Studentliteratur AB. 

 

Laanti, M., Similä, J. & Abrahamsson, P. (2013). Definitions of Agile Software Development and 

Agility. In: McCaffery F., O’Connor R.V., Messnarz R. (eds) Systems, Software and Services 

Process Improvement. EuroSPI 2013. Communications in Computer and Information Science, vol 

364. Springer, Berlin, Heidelberg 

 

Larson, E.W. & Gray, C.F. (2011). Project Management - The Managerial 

Process. 5. Uppl. New York: McGraw-Hill Education. 

 

Larsson, P. (2008a). Kritiken mot Scrum växer. Computer Sweden. Tillgänglig: 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.187182/kritiken-mot-scrum-vaxer [2017-05-17] 

 

Larsson, P. (2008b). Scrum är som schack. Computer Sweden. Tillgänglig: 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.187184/scrum-ar-som-schack [2017-05-17] 

Lei, H., Ganjeizadeh F., Javachandran, P.K. & Ozcan, P. (2015). A statistical analysis of the 

effects of Scrum and Kanban on software development projects. Robotics and Computer Integrated 

Manufacturing.  

Lopez-Martinez, J., Juarez-Ramirez, R., Huertas, C., Jimenez, S., & Guerra-Garcia, C. (2016). 

Problems in the adoption of agile-scrum methodologies: a systematic literature review. Inspec. 



 

  32 (38) 
 

Pries-Heje, L. & Pries-Heje, J. (2011). Why Scrum Works: A Case Study from an Agile Distributed 

Project in Denmark and India. AGILE Conference. 2011. p, 20. 

Schwaber, K. & Sutherland, J. (2013). The Scrum Guide - The definite Guide to Scrum:The Rules 

of the Game. 2014 Scrum.Org och ScrumInc. Tillgänglig: 

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf [] 

Schwaber, K. & Sutherland, S. (2017). The History of Scrum. Tillgänglig: 

http://www.scrumguides.org/history.html [2017-05-17] 

 

Softhouse. (2014). Scrum på fem minuter. Tillgänglig: 

https://issuu.com/softhouse/docs/scrum_broschyr_sve_ny_121029 [2017-05-17] 

 

Skowronski, V. (2004). Do Agile Methods Marginalize Problem Solvers? Tillgänglig: 

http://moosehead.cis.umassd.edu/cis580/readings/AgileProblemSolvers.pdf [2017-05-17] 

 

Tonnquist, Bo. (2014). Projektledning. Uppl, 5. Sanoma Utbildning AB. 

 

Würtemberg, L. (2010). Därför floppade projekten: Tre svenska it-fiaskon under lupp. Computer 

Sweden. Tillgänglig: 

http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  33 (38) 
 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 20/4-2017 
 
Intro 

1. Vad har du för titel idag? 

2. Vad har du för roll i Scrum idag? 

3. Har du jobbat med Scrum tidigare? 

a. Om ja, vad upplever du för skillnader med att jobba med Scrum tidigare till 

skillnad från idag? Organisationen/avdelning? 

b. Om nej, vad upplever du för skillnader med att jobba med Scrum från tidigare 

arbetsmetodik?  Organisationen/avdelning? 

4. Trivs du med Scrum som arbetsmetodik? 

 
Att arbeta med Scrum 

1. Hur jobbar ni med Scrum och hur går det till? 

2. Följer ni Scrum exakt? 

a. Kombinerar ni med andra arbetsmetodiker? 

b. Har ni ett eget sätt där ni jobbar enligt Scrum? 

c. Hoppar/lägger till ni över vissa moment? 

 
Scrum team 

 
1. Hur ser erat Scrum team idag? 

a. Hur många ingår i teamet? 

b. Samarbetar ni med andra Scrumteam? 

 
Intern kommunikation 
 

1. Hur kommunicerar ni inom Scrumteamet? 

2. Hur ser ni konkret det resultat som ni ska komma fram till? 

a. Är målbilden alltid tydlig och klar? 

b. Förstår alla i scrumteamet resultatet och helheten? 

c. Vilka involveras i processen? 

d. Vilka svårigheter finns? 

3. Finns det brister inom kommunikationen för Scrumteamet? 

4. Finns det kommunikation mellan olika avdelningar? 

5. Finns det kommunikation/samarbete mellan olika geografiska platser? 

 . Hur upplevs kommunikationen/samarbetet? Fördelar/nackdelar? 
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Extern kommunikation 
 

1. Hur hanterar ni krav?  

a.Insamling? 

b.Tydliga? 

c.Färdigställda? 

d.Många som ändras? 

e.Fördelar/nackdelar? 

     2. Är kunden delaktig i processen? 
a.Vill de vara delaktiga eller ej? 

b.Förstår de varför de bör vara delaktiga? 

 
Resultat och estimeringar: 

 
1. Blir projekt klara i tid när ni använder er av Scrum? 

a.Brukar tidsestimeringen stämma med hur ni tänkte er? 

     2.   Hur påverkar Scrum kvaliten på ditt/erat arbete?  
     3.   Hur påverkar arbetsbelastningen er? 

a.Stress? 

b.Tid? 

c.Motivation? 

d.Övertid? 

 
    4. Hur ser ni på att Scrum står för ständig förändring? 
    5. Scrum sägs vara som schack med enkla regler, men svårt att bemästra 

a.Vet ni att ni gör rätt enligt? 

b.Hur väl mäter ni resultat? 

c.Hur mäter ni kvalité i det som görs? 
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Bilaga 2 
 

 

Manifest 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. 

Kent Beck 

Mike Beedle 

Arie van Bennekum 

Alistair Cockburn 

Ward Cunningham 

Martin Fowler 

James Grenning 

Jim Highsmith 

Andrew Hunt 

Ron Jeffries 

Jon Kern 

Brian Marick 

Robert C. Martin 

Steve Mellor 

Ken Schwaber 

Jeff Sutherland 

Dave Thomas 

 

 

Principer bakom det agila manifestet 
 

Vi följer dessa principer: 

Vår högsta prioritet är att tillfredställa 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. 

http://agilemanifesto.org/iso/sv/manifesto.html 



 

 

 

 

 Institutionen för informatik  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

Lnu.se  
 

Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta 

tillsammans dagligen under hela projektet. 

Bygg projekt kring motiverade individer. 

Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort. 

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa  

och effektivaste sättet att förmedla information,  

både till och inom utvecklingsteamet. 

Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

Agila metoder verkar för uthållighet.  

Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna  

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik 

och bra design stärker anpassningsförmågan. 

Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete 

som inte görs – är grundläggande. 

Bäst arkitektur, krav och design 

växer fram med självorganiserande team. 

Med jämna mellanrum reflekterar teamet över  

hur det kan bli mer effektivt och justerar 

sitt beteende därefter. 

 

http://agilemanifesto.org/iso/sv/manifesto.html 

 


	1 Introduktion
	1.1 Inledning
	1.2 Tidigare forskning
	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfte och frågeställning
	1.5 Avgränsning
	1.6 Målgrupp
	1.7 Disposition

	2 Teori
	2.1 Agila manifestet
	2.2 Agila metoder
	2.3 Scrum
	2.3.1 Team
	2.3.2 Roller
	2.3.3 Event
	2.3.4 Artefakter

	2.4 Kvalitetsstyrning
	2.5 Psykologiskt perspektiv

	3 Metod
	3.1 Vetenskaplig ansats
	3.2 Datainsamling
	3.2.1 Urval
	3.2.2 Genomförande

	3.3             Analys
	3.4            Tillförlitlighet
	3.5 Etiskt övervägande

	4  Resultat
	4.1 Bakgrundsinformation
	4.2 Kategorier
	4.2.1 Agil definition och Scrum
	4.2.2 Att samarbeta enligt Scrum
	4.2.3  Resultat och målbild


	5  Diskussion
	5.1 Resultatdiskussion
	5.1.1  Agil definition och Scrum
	5.1.2  Att samarbeta enligt Scrum
	5.1.3  Resultat och målbild

	5.2 Metodreflektion

	6 Avslutning
	6.1 Slutsats
	6.2 Förslag till fortsatt forskning

	Referenser

