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Sammanfattning 
I dagsläget är området agila metoder inom systemförvaltning ett relativt 

outforskat område. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur väl 

lämpade agila metoder är för en förvaltande verksamhet. Detta har gjorts genom 

att bakgrundsmaterial i ämnet samlats in, för att bilda en teoretisk grund för en 

fallstudie. I studien har det insamlade materialet från det undersökta företaget, 

externa företag samt egna observationer som utförts på fallföretaget analyserats 

gentemot existerande teori inom området, varefter egna slutsatser dragits. 

Utifrån studien kan det konstateras att i den verksamhet som undersökts har en 

implementerad agil metod tillfört värde till verksamheten. Detta i form av en 

bättre och tydligare struktur, bättre kommunikation och ett effektivare arbetssätt. 

En av de största utmaningarna med att arbeta agilt inom systemförvaltning har 

visat sig vara tvärfunktionalitet i teamet. I detta fall såväl som i andra teoretiska 

fall har avsaknaden av tvärfunktionalitet varit något som identifierats. De 

teoretiska fallen påvisar att införandet av en agil metod har hjälpt 

förvaltningsteamen att bli tvärfunktionella. I verksamheten som undersöktes 

uppmärksammades enbart indikationer på att verksamheten påbörjat en 

övergång till ett tvärfunktionellt team. Att ingen definitiv koppling mellan agila 

metoder och övergång till tvärfunktionalitet identifierades i detta fall anses bero 

på att det agila arbetet befann sig i ett tidigare skede. Avslutningsvis styrker 

studien att agila metoder är väl lämpade för användning inom systemförvaltning, 

men vissa modifikationer i det agila arbetssättet behöver genomföras. 

 

Nyckelord: Scrum, agila metoder, Systemförvaltning 
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Abstract 
At present, the area of agile management methods is a relatively unexplored 

area. The purpose of this study has been to investigate how well suited agile 

methods are for use in IT-maintenance. This has been done by collecting 

material on the subject which acted as a base for a case study. In the study, the 

collected material from the investigated company, external companies and 

observations performed at the investigated company has been analyzed against 

existing theory in the field. Furthermore, conclusions have been drawn from 

information gathered during the course of the study. Based on this survey, it can 

be noted that in the activities that were investigated, an implemented agile 

method can add value to the maintenance operation. These added values present 

themselves in the form of a better and clearer structure, better communication 

and more effective working methods. One of the biggest challenges of agile 

agility in management has proved to be cross-functionality in the team. In this 

case as well as in other theoretical cases, the lack of cross functionality has 

been something identified. The theoretical cases show that the introduction of 

an agile method helps maintenance teams to become cross-functional. In the 

business investigated in this study, there were only indications stating that the 

business had started a transition to a cross-functional team. The fact that no 

definitive link between agile methods and transition to cross-functionality was 

identified in this case is considered to be due to the fact that the agile work was 

at an earlier stage. In conclusion, this study shows that agile methods are well-

suited for use in maintenance, but some modifications to the agile approach 

need to be implemented. 

 

Keywords: Scrum, Agile methods, IT-maintenance 
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1 Inledning 
Kapitel 1.1-1.6 innehåller i följande ordning, bakgrund och problemmotivering 

till studien, det övergripande syftet, avgränsningar, mål och problemformule-

ring, dispositionen för hela rapporten samt författarnas bidrag. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Det agila manifestet skapades år 2001 och har med tiden vuxit, för att idag vara 

den standardiserade metod som företag använder sig av vid systemutveckling. 

Under tiden som det agila arbetssättet vuxit fram och vidare definierats har ar-

betssättet spridit sig för att idag även innefatta andra typer av verksamheter och 

även uppgifter och områden utanför systemutveckling.[1]  

 

En stor del av den existerande litteraturen om systemförvaltning handlar om 

traditionella metoder och arbetssätt. Personer som arbetar inom systemförvalt-

ning stöter på ett flertal av de utmaningar en utvecklare stöter på i sitt arbete[2]. 

Därför bör rimligtvis den agila metodologin, som fått fotfäste i utveckling, även 

gå att introducera för att lösa problem inom systemförvaltning. Ett par tidigare 

forskningsstudier styrker det agila arbetets fördelar i systemförvaltning, bland 

annat med hjälp av den agila metodologin Extreme Programming(XP)[3]. 

 

Det är viktigt att uppmärksamma att systemförvaltning och utveckling skiljer 

sig åt inom vissa viktiga områden som exempelvis riskhantering. Utgångspunk-

terna för arbete med system skiljer sig också mellan en förvaltande organisation 

och en utvecklande organisation. Den förvaltande organisation måste arbeta 

med ett system som redan är skapat, kanske för årtionden sedan, med begränsad 

dokumentation av hur systemet fungerar. Systemen kan ha genomgått en rad 

förändringar från den ursprungliga designen. Nya förändringar i ett sådant sy-

stem kan få oväntade konsekvenser.[4] 

 

Utifrån de existerande skillnaderna mellan systemutveckling och systemför-

valtning, samt det faktum att agila metoder är utvecklade för systemutveckling, 

bör man vara observant vid införande av agila metoder i en förvaltande organi-

sation. Införandet kan visa sig bli en utmanande uppgift, samt kan delar av den 

agila metoden behöva förändras för att passa verksamheten[2]. I nuläget är om-

rådet agila metoder inom systemförvaltning ett område som till stor del saknar 

tidigare forskning[2][5]. 

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka om, och i så fall hur, agila metoder kan 

tillämpas på en avdelning som arbetar med systemförvaltning. Detta för att ska-

pa en bild av hur agila metoder samverkar med arbetet på en systemförvaltande 

avdelning. 
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1.3 Problemformulering 

Följande frågeställningar skall besvaras under arbetet. 

 

Vad tillför agila metoder till systemförvaltning? 

 

Hur kan agila metoder anpassas för att användas inom systemförvalt-

ning? 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer enbart undersöka det agila arbetet på det undersökta företagets 

systemförvaltande IT avdelning som är belagd i Sundsvall. Orsaken till att en-

dast en avdelning undersöks inom fallföretaget beror på att det är den enda av-

delning inom företaget som i dagsläget påbörjat ett agilt arbete. Anledning till 

att studien fokuserar på avdelningen i Sundsvall är att större delen av persona-

len på avdelningen är placerad där, samt att avdelningen valt att hålla sina agila 

möten på denna plats. Studien begränsas vidare till att främst undersöka Scrum 

som representativt exempel för agila metoder då Scrum är den metod företaget 

har påbörjat en implementation av. Någon form av implementation av nya me-

toder eller testning kommer inte att genomföras. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 presenteras bakgrundsmaterialet för studien samt existerande teori. 

Kapitel 3 beskriver vilken metod som har använts för att samla in och analysera 

data. I kapitel 4 presenteras resultatet av insamlad data för att sedan i kapitel 5 

analyseras. Slutsatser från analyserna presenteras sedan i kapitel 6. 

1.6 Författarens bidrag 

Genom hela arbetet har författarna gemensamt insamlat, bearbetat och analyse-

rat informationen. Ingen uppdelning av arbetet har gjorts. 
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2 Teori 
Kapitel 2 beskriver teori om systemförvaltning den agila metoden Scrum, samt 

tidigare forskning som anses vara relevant för studien. 

2.1 Systemförvaltning 

Första gången som systemförvaltning beskrevs var i slutet av 1960-talet av en 

man vid namn Robert Riggs. I en artikel berättar Riggs (1969) om systemför-

valtning och dess innebörd. Under årens gång har olika definitioner för sys-

temförvaltning uttalats. I sin artikel 1969 definierade Riggs [6]  systemförvaltn-

ing på följande sätt “the activity associated with keeping operational computer 

systems continuously in tune with the requirements of users, data processing 

operations,associated clerical functions and external demands from governmen-

tal and other agencies.”. Kajko-Mattsson definierade systemförvaltning enligt 

följande “software maintenance is the totally of activities required to provide 

cost effective support to a software system”. [6] 

 

Inom systemförvaltning diskuteras även förvaltningsaktiviteter. Förvaltningsak-

tiviteter är de aktiviteter som utförs inom systemförvaltning. Dessa aktiviteter 

är: 

 

Förvaltningsstyrning avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltnings-

verksamhet i syfte att uppnå överenskomna mål för förvaltningsobjekt. 

 

Användarstöd avser såväl reaktiva som proaktiva åtgärder i syfte att stödja 

användare och öka deras kunskap om förvaltningsobjekt. Syftet är att vidmakt-

hålla och vidareutveckla användarens kunskap om förvaltningsobjekt. 

 

Ändringshantering Avser åtgärder i syfte att hantera förbättringsåtgärder och 

ändringar som initieras i förvaltningsobjekt och dess omvärld. Syftet är att för-

valtningsobjektet skall vara korrekt och aktuellt. 

 

Daglig IT-drift och underhåll avser åtgärder för kontinuerlig hantering av 

teknisk infrastruktur och IT-systemet tillgängligt för användare. [7] 

2.1.1 Roller inom systemförvaltning 

Rollerna inom systemförvaltning skiljer sig från verksamhet till verksamhet och 

beror på omfattningen av verksamheten. Benämningen av rollerna kan även 

skilja sig mellan verksamheter, Samma ansvarsområden kan benämnas på olika 

sätt och samtidigt kan två ansvarsområden benämnas på samma sätt. I detta 

avsnitt beskrivs de mest kritiska och vanliga rollerna inom systemförvaltning.   

 

Förvaltningsledarebeskrivs av Brandt [8] i boken “En guide till systemförvalt-

ning” förvaltningsledare på följande vis “Förvaltningsledaren har överordnat 

ansvar över förvaltning av ett eller flera definierade system”. Som förvaltnings-
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ledare är den huvudsakliga uppgiften att planera och följa upp förvaltningsarbe-

tet, det är även dennes uppgift att administrera arbetet.[8] 

 

Informationsägaren “har det övergripande och yttersta ansvaret för en definie-

rad mängd information som används av ett eller flera system” enligt Brandt.[29] 

Informationsägaren ansvarar för informationen skall stödja verksamheten, om-

världsbevakning med mera. Det är dennes huvudsakliga uppgift att ta avgöran-

de beslut angående informationen, alltså att avgöra om informationen behöver 

vidareutvecklas, ny utvecklas eller avvecklas.[8] 

 

Produktägaren är den huvudsakliga uppgiften att fatta de avgörande besluten 

om produktens eller produkternas förvaltning. Produktägaren har alltså det 

övergripande ansvaret för företagets egna produkter eller tjänster.[8] 

 

Systemansvarig är den som ansvarar över att systemägarens mål över produk-

ten eller tjänsten förverkligas. Det är dennes huvudansvar att bevaka alla för-

ändringar i arbetet, prioritera och värdera de förändringar som behöver ske för 

att nå upp till systemansvarigas mål för arbetet.[8] 

 

Systemförvaltare IT ansvarar för förändringsarbetet för ett eller flera system. 

Det är dennes uppgift att samordna, planera samt att följa upp förändringsarbe-

tet. Det görs genom att Systemförvaltaren IT medverkar och leder förändrings-

arbetet för att sedan avrapportera arbetets gång till förvaltningsledaren.[8] 

 

Systemrättsägaren har ett ansvarsområde som inte skiljer sig mycket från sy-

stemägarens. Den största skillnaden mellan dessa två roller är att system-

rättsägaren inte har ägaransvaret för systemet.[8] 

 

Systemägare är den som har det absolut yttersta ansvaret för verksamheten 

som systemet stödjer. Det är denne som fattar de avgörande besluten om syste-

met. Om systemet skall nyutvecklas, vidareutvecklas eller avvecklas. System-

ägaren har alltså samma typ av uppgifter som informationsägaren men i större 

omfattning och om systemet i sig och inte informationen i systemet. [8] 

2.1.2 Agil systemförvaltning 

Det agila arbetssättet skapades och utvecklades inom systemutveckling. Desto 

mer som det agila arbetssättet har utvecklats har fler verksamhetsformer anpas-

sat det agila arbetssättet efter den egna verksamheten. Inom systemförvaltning 

är de agila arbetssätten främmande och har ännu inte blivit ett allmänt känt ar-

betssätt. I “Distributed Scrum when turning in to maintenance: a single case 

study” beskriver Kilpala och Kärkkäinen att det finns behov för en skräddar-

sydd eller modifierad agil metod för systemförvaltning. Det som gör det pro-

blematiskt med ett agilt arbetssätt inom systemförvaltning är att de agila arbets-

sätten är designade för att arbeta med produkter från grunden utan att behöva 

förstå ett befintligt mjukvarusystem. Det finns dock verktyg inom det agila ar-

betssättet som vore väldigt lämpliga och användbara inom arbete med system-

förvaltning. [5] 
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I artikeln “Optimising agile development practices for the maintenance opera-

tion: nine heuristics” beskriver Tordrup Heeager och Rose att det finns många 

delar i arbetet som skiljer sig mellan systemutveckling och systemförvaltning 

vilket i teorin skulle leda till att det agila arbetssättet inte skulle producera bra 

resultat inom systemförvaltning. De har dock sett en positiv förändring i de få 

verksamheter som har implementerat ett agilt arbetssätt i sin förvaltningsavdel-

ning. Inom förvaltningsverksamheter som har implementerat det agila arbetssät-

tet har arbetet skett mer effektivt eftersom det agila arbetssättet har förbättrat 

kommunikationen hos personalen.[2] 

2.2 Projektledning 

När det kommer till projektledning finns ingen metod som passar alla 

olika typer av projekt och verksamheter. En verksamhet måste hitta en 

metod som fungerar för verksamheten samt som passar projektet som ska 

utföras. Många verksamheter använder flera olika moder inom projekt-

ledning.[9] 

2.2.1 Traditionell Projektledning 

Det traditionella arbetssättet används oftast inom de äldre väletablerade företa-

gen vid projektledning. Det växte fram under 50-talet då det sattes principer till 

hur projekt bör utvecklas. Vid uppkomsten av de traditionella principerna an-

sågs det viktigt att det tillför en robusthet till projekten och att principerna skul-

le kunna appliceras till flera typer av projekt. Tanken bakom detta är att under 

femtiotalet sågs projekt som en process som var linjär i form av krav och priori-

teringar och därmed en förutsägbar process. [10] 

2.2.2 Agil Projektledning 

Agil projektledning startades inom systemutveckling. Det har med tiden växt 

fram flera olika typer av agil projektledning som sedan harimplementerats i 

flera olika branscher, Scrum, Kanban och extreme programming som exempel. 

Det alla dessa metoder har gemensamt är möjligheten att anpassa sig till föränd-

ringar i form av krav och prioriteringar. Agil projektledning förespråkar ett ite-

rativt arbetssätt, men hur detta implementeras i verksamheten skiljer sig från 

metod till metod. I Scrum skapas sprintar. Sprintar är ett tidsspann under vil-

ket uppgifter nedbrutna till aktiviteter skallutföras. Efter en utförd sprint noll-

ställs backloggen och nya aktiviteter läggs till. I Kanban så förespråkas istället 

ett naturligt flöde av aktiviteter genom verksamhetens arbetsprocess. [11] 

2.2.3 Agila manifestet 

Det agila manifestet skapades 2001 i USA av en grupp bestående av sjutton 

personer. De kom ifrån varierade bakgrunder inom systemutveckling såsom 

Extreme Programming, Scrum, DSDM, Adaptive Software Development, Crys-

tal, Feature-Driven Development, Pragmatic Programming med flera. Det ge-

mensamma för dem var att alla sökte ett alternativ till den dokumenteringsdriv-

na, tunga systemutvecklingen. Resultatet blev det agila manifestet och de fyra 

värderingarna som sammanfattar det agila tankesättet. [12] 
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De fyra värderingarna är: 

 

Individer och Interaktioner   framför processer och verktyg 

Fungerande programvara   framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete    framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring   framför att följa en plan 

 

I manifestet nämner författaren att det finns värde i den högra kolumnen, men 

att den vänstra värdesätts mer.[12] 

 

2.3 Scrum 

Scrum är en del av de agila metoderna. Problemet som många företag kan se 

vid en implementering av ett agilt arbetssätt är att det inte erbjuder någon 

punktlista att följa utan en rad värderingar och principer. Scrum ger organisa-

tionen en möjlighet till ett verktyg att använda vid systemutveckling. 

2.3.1 Roller inom Scrum 

Vid användandet av Scrum så är teamet uppdelade i olika roller. Dessa roller 

har olika ansvarsområden och olika kopplingar till varandra. 

 

Figur 1: En överblick av Scrums roller [13] 

Produktägaren, benämnd product owner i figur 1, är personen med visionen av 

vad produkten skall utvecklas mot.  Det är produktägarens ansvar att kontinuer-

ligt kommunicera visioner och prioriteringar för arbetslaget som benämns 

Scrum team i figur 1. [14] Produktägaren är alltså ansvarig för att föra en tydlig 

kommunikation av, produktens eller tjänstens, funktionskrav till arbetslaget och 

definiera dessa för att säkerställa att dessa kriterier blir uppfyllda. Med andra 

ord så är produktägaren ansvarig för att se till att arbetslaget levererar en pro-

dukt av värde till kunden, samtidigt måste alltid produktägaren förstå behoven 
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hos arbetslaget. Det är alltså viktigt att produktägaren förstår och stödjer beho-

ven hos samtliga intressenter i projektet. [13] 

Scrum master har huvudansvaret över arbetslaget. Scrum master ansvarar för 

att se till att teamet arbetar i en miljö som främjar arbetet, att rensa arbetet från 

hinder och att se till att Scrums metoder följs under projektets gång. 

Det är viktigt att en Scrummaster befinner sig på samma hierarkiska nivå som 

teamet. I en traditionell projektledningsmodell så har projektledaren en chefs- 

eller ledarroll som placerar denne på ett högre trappsteg i den hierarkiska mo-

dellen. Inom Scrum så tilldelas den med störst kunskap inom Scrum rollen som 

Scrum master. En Scrum master är alltså en mer en person som teamet kan luta 

sig tillbaka mot, få hjälp av och som hjälper teamet framåt än en chefsroll som 

dikterar teamet. [13] 

 

Arbetslaget består av en grupp som arbetar mot att möta de krav som ställts 

upp och definierats av produktägaren. Arbetslaget jobbar tillsammans för att 

skapa user stories och skapandet av projektet för att nå ett resultat av värde för 

kunden. Arbetslagen skall vara tvärfunktionella vilket innebär att de har kun-

skap inom flera av de områden som arbetet innefattar. Alla i teamet skall ha 

kunskapen för att kunna göra alla de uppgifter eller aktiviteter som krävs för att 

färdigställa en sprint. Det är väldigt viktigt inom Scrum att teamen är multi-

funktionella, alltså att teamen har kunskapen att utföra flera olika arbetsuppgif-

ter istället för att endast ha expertis inom ett område av arbetet. 

 

I och med att ett team blivit multifunktionellt så kan teamet åta sig mer arbete, 

arbetet sker mer kontinuerligt. En ytterligare fördel med ett multifunktionellt 

team är flexibilitet samt ett mindre känsligt team då alla delar av arbetet kan 

utföras av ett flertal individer istället för en. För att uppnå ett multifunktionellt 

team krävs emellertid träning för personalen.  [15] 

2.3.2 Artefakter 

Scrum använder sig av olika artefakter för att föra projektet framåt. Alla dessa 

artefakter skapar värde för metoden. 

Användarberättelser är en version av den traditionella projektmodellen kallar 

för en kravspecifikation. Den stora skillnaden mellan dessa är att de är skriven i 

ett mer vardagligt språk som en beskrivning hur en viss kund skall kunna an-

vända sig av produkten som skapas i projektet. [16] De skrivs ofta som följan-

de: som (roll) vill jag (önskan/händelse/mål). 

 

Som 

webbredaktör 

vill jag 

ladda upp bilder som automatiskt anpassas i storlek[17] 

 

användare berättelser skrivs under ett moment som kallas för användare berät-

telser Workshop. Scrum master är med under dessa och stödjer teamet vid ska-
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pandet av användarberättelser. Användarberättelser hjälper produktägaren att 

prioritera kraven på produkten. Användarberättelser hjälper både teamet, pro-

duktägaren och Scrum master att förstå användarnas förväntningar på produk-

ten och underlättar även inför planeringen inför nästa sprint. [16] 

 

Produkt Backlog 

Vid användning av Scrum utförs det arbete som skänker störst värde till arbetet 

först. Produktägaren prioriterar arbetet med hjälp av arbetslagets och intressen-

ternas kommentarer. Det prioriterade arbetet läggs upp som en lista där det ar-

bete som skänker högst värde placeras högst upp i prioriteringslistan och det 

som tillför minst värde längst ned i listan. Denna lista benämns produktback-

logg. Under nya projekt består backloggen inledningsvis av de funktioner som 

krävs för att nå upp till produktägarens vision av produkten. Under projektets 

gång utvecklas även produktbackloggen, då funktioner läggs till och ändras för 

att ständigt vara uppdaterad till produktägarens vision. Funktioner som läggs till 

under arbetets gång tenderar att bestå av arbete som skapar förbättringar av 

produkten, reparationer av defekta delar av produkten samt förändringar av en 

existerande del av produkten för att uppnå en ny eller förändrad vision. Pro-

duktägaren samarbetar med externa och interna intressenter för att skapa och 

arbeta med produktbackloggen. Produktägaren bedömer sedan aktiviteternas 

värde genom att studera olika kriterier såsom kostnad, genererande värde och 

risk. Därefter rankar produktägaren arbetet efter tidigare nämnda kriterier och 

skapar produktbackloggen. Produktbackloggen förändras ständigt under arbetes 

gång i och med att förhållanden förändras och arbetslagets förståelse för pro-

dukten ökar. Processen av produktbackloggens förändring kallas grooming.[18] 

Sprint 

En sprint är ett återkommande tidsspann under vilket teamet utför specifika 

uppgifter. Varje sprint kan ha ett tidsspann på ett till fyra veckor. Varje sprint har 

ett utsatt start och slutdatum inom vilket en funktion i produkten skall produce-

ras och skapa värde för arbetet. Efter utsatt slutdatum påbörjas en ny sprint un-

der vilken nya funktioner till produkten skall skapas. Under sprintens gång får 

inga förändringar ske i avseende till målet av sprinten. Under en sprint så skall 

Scrum master guida teamet från både interna och externa hinder för att skapa 

levererbara produkter till köparen. Under sprinten så arbetar teamet med att 

utveckla de krav som definierats i backloggen till levererbara produkter.[18] 

Planering av sprint 

I backloggen beskrivs allt arbete som krävs för att framgångsrikt skapa en pro-

dukt som lever upp till köparens och produktägarens vision. Omfattningen av 

arbetet är för stor för att avklaras under en sprint. För av avgöra vilka av det 

prioriterade funktionerna av produkten som finns i backloggen hålls ett sprint-

planeringsmöte med produktägaren, Scrummaster och arbetslaget. Under plane-

ringsmötet diskuterar alla deltagare fram ett mål för den kommande sprinten 

och definierar vad som skall uppnås. Arbetslaget ser över produktbackloggen 

och avgör vilka funktioner som kan utföras under sprinten. Det är viktigt att 

laget inte är för ambitiösa i målet utan skapar ett realistiskt mål som är möjligt 
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att uppnå. På en verksamhet som arbetar i fyra veckors sprintarbedöms plane-

ringen av den kommande sprinten vara mellan fyra till åtta timmar under vilka 

två huvuddelar av mötet hålls. 

 

Definiera mål: Under första delen av mötet så förklarar produktägaren om an-

vändarhistorierna av högsta prioritet och krav till den prioriterade produktback-

loggen för teamet. Produktägaren definierar sedan målen tillsammans med tea-

met. 

 

Uppskattning av uppgifter: Under andra delen av mötet så bestämmer teamet 

hur de skall slutföra den prioriterade produktbackloggen och samtidigt möta de 

definierade målen av sprinten. 

 

Ibland kan även uppgift planeringsmötet och uppgift uppskattning mötet även 

räkna sin i sprint planeringsmötet. [19] 

Sprint Retrospektive 

Efter varje fulländad sprint hålls ett sprint retrospektive möte. Under detta möte 

så diskuterar produktägaren, Scrum master och arbetslaget den föregående 

sprinten. Detta inkluderar vad som gjordes bra och vad som inte gjordes bra 

under sprinten. Efter mötet bör en lista av åtgärder skapats för att förbättra näst-

kommande sprint. [20] 

Dagliga Scrum möten 

Dagliga Scrum möten är ett gemensamt gruppmöte på cirka 15 min där gruppen 

träffas för att uppdatera varandra om det dagliga arbetet samt lyfta fram om det 

finns några hinder för det fortsatta arbetet. Ett vanligt tillvägagångssätt för des-

sa möten är att Scrum master ställer tre frågor som gruppmedlemmarna får be-

svara i tur och ordning. Dessa frågor är: 

 

 Vad har jag åstadkommit sedan senaste dagliga mötet? 

 Vad planerar jag att arbeta med fram tills nästa dagliga möte? 

 Vilka hinder finns som kan påverka mig i mitt arbete? [21] 

 

Målet med mötet är att uppdatera alla medlemmarna i gruppen om nuläget och 

vad gruppen behöver arbeta på. Med dagliga Scrum möten minimerar gruppen 

väntan genom att problem som finns i projektet lyfts fram och diskuteras itera-

tivt i 24-timmars intervall. Alltså får gruppen information om potentiella hinder 

inom 24 timmar. Om gruppen istället skulle köra veckomöten nekar de sig själ-

va fördelarna med snabb feedback. [22] 

2.4 Tidigare forskning 

I artiklen “Optimising agiledevelopment practices for the maintenance opera-

tion: nine heuristics” undersöker författarna Tordrup Heeager och Rose möjlig-

heten att optimera Scrum till en avdelning som arbetar med underhåll i ett före-

tag som arbetar med IT-lösningar. I artikeln lyfter författarna Tordrup Heeager 

och Rose fram att en avdelning som arbetar med underhåll skiljer sig i vissa 
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viktiga anseenden från en avdelning som arbetar med utveckling.  Avdelningen 

i artikeln består av nio individer med olika kunskaps- och ansvarsområden. Un-

dersökningen är baserad på litteraturstudier, intervjuer och observationer förfat-

tarna gjort när de har deltagit i möten med avdelningen. Författarna har sedan 

jämfört den information som erhållits, genom de olika metoderna för informa-

tionsinsamling, och sammanställt en lista med nio tumregler som gäller för en 

systemförvaltning som arbetar agilt. Dessa nio tumregler är följande: 

 

1. Använd sprintar för att organisera förvaltningsarbete; balansera kunder-

nas behov. 

2. Tillåt oväntade och nödvändiga kundförfrågningar. 

3. Strukturera lärande där gruppmedlemmar arbetar själva. 

4. Strukturera flera kundrelationer. 

5. Balansera dokumentation och kontakt i person. 

6. Skriv minimalt strukturerade användarfall. 

7. Stärk gemensamt ägande och lärande genom att testa varandras kod. 

8. Hitta gruppmotivatörer som kan ersätta den naturliga motivationen av 

att nå slutet av en sprint eller ett projekt. 

9. Håll planeringsmöten korta och effektiva. [2] 

 

I “An Industrial Case Study for Scrum Adoption”[23] så redovisar Hassan, Al 

Shaima och Jauhar en misslyckad implementering av Scrum inom företag S. De 

listar 8 utmaningar som verksamheten ställdes inför vid implementationen och 

som bidrog till att teamen återgick till sitt tidigare traditionella arbetssätt. Samt 

beskriver Hajjdiabet.al, potentiella lösningar till dessa utmaningar. De 8 utma-

ningarna som identifierades redovisas nedan i fallande prioritetsordning: 

 

1. Avsaknad av den agila ledarrollen 

Enligt Hajjdiab H m.fl är den agila ledarrollen nödvändig att inneha vid imple-

mentation av agila metoder i alla typer av verksamheter. Individen som fyller 

den agila ledarrollen är tänkt att guida och ge stöd till teamen i deras projekt 

samt i deras implementeringsarbete. Hajjdiab et.al beskriver att företag S hade 

identifierat den agila ledarrollen och valt att ge en senior ledare inom företaget 

uppgiften istället för att anlita extern hjälp. Anledningen till detta var ekono-

miska begränsningar. 

 

2. Överdedikerade arbetslag 

Efter att de anställda på företag S genomgått en agil kurs blev reaktionen till 

arbetssättet väldigt positivt. Resultatet blev ett flertal överdedikerade team som 

försökte implementera metoden så snabbt som möjligt. Resultatet blev att effek-

tiviteten sjönk då flera misstag begicks under implementeringen. I och med den 

sjunkande effektiviteten förlorade teamen intresset i det agila arbetet och valde 

att återgå till det traditionella arbetssättet för att hinna med deadlines. 

 

3. Avsaknad av pilotprojekt 

Teorin kringliggande implementering av Scrum föreslår att ett pilotprojekt körs 

för att en verksamhet ska kunna utvärdera metoden mot den egna verksamhe-

ten. Företaget i detta fall valde att inte spendera resurser på ett pilotprojekt. Re-
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sultatet blev att problem mellan metoden och verksamheten inte blev tydliga 

innan det var för sent. 

 

4. Implementering av Scrum 

Även om personalen var erfaren i sitt arbete saknades erfarenhet gällande det 

agila arbetssättet. I och med avsaknaden av en person med erfarenhet, exempel-

vis en Scrummaster, försvårades arbetet med den agila metoden i företaget. 

Kunskapen i hur det nya arbetssättet skulle se ut fanns inte. 

 

5. Nuvarande arbetsbörda 

Arbetsbelastningen var för hög bland de anställda när metoden skulle införas. 

Eftersom arbetsbelastningen var så hög började de anställda sluta delta i de dag-

liga mötena, på grund av detta så försvårades överföringen om kunskap av den 

agila metoden mellan anställda. 

 

6. Oro i övre ledningen 

Ledningen var tveksamma till fördelarna med att övergå till en agil metod. Av-

saknaden av stöd från ledningen påverkade avdelningens förutsättningar för en 

lyckad implementation. 

 

7. Statligt byråkratiskt system 

Den agila metoden som föreslår lite dokumentation var illa lämpad för använd-

ning i en byråkratiskt verksamhet med en signifikant förekommande dokumen-

tation mängd gentemot andra avdelningar. 

 

8. Dokumentationskrav 

Övergången från en tidigare dokumentering tyngd verksamhet, till en verksam-

het med minimal dokumentation var en svårighet för företaget. Ledningen hade 

kommit att förvänta sig en viss dokumentation mängd. 

I artikeln “Kanban implementation in a Telecom Product Maintenance” [24] 

beskriver författarna tillväga gången vid implementation av Kanban, med “best 

practises” från Scrum, inom systemförvaltning hos företaget Ericsson. Förfat-

tarna listar även de vinster företaget gjort genom att implementera en agil me-

tod, samt vilka utmaningar som existerar eller har existerat. De huvudsakliga 

positiva effekterna av att implementera en agil metod sammanställer författarna 

som: 

 

 Teamwork, bemyndigande och ansvar 

 Pull istället för push 

 Utmana comfort zone 

 Samarbete mellan avdelningar 

 Tvärfunktionalitet 

 Tankesätt om ständiga förbättringar 

 Synlighet 

 

Författarna har också sammanställt ett antal utmaningar som företaget har ställts 

inför i sin implementering, alternativt, fortfarande ställs inför: 
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 Oberäkneligt inflöde av arbete 

 Gränssnitt i system inte anpassat  

 Arbete från flera platser 

 Skapa ett team från en grupp av individer 

 Starta upp gruppansvar 

 Verktyg som inte stödjer teamwork 

 Förändringar i testning 

 Kontinuerligt lärande 

 

I artikeln “Introducing an agile process in a software maintenance and evolution 

organization”[25] skriven av H Svensson och M Höst presenteras resultatet av 

att införa en agil process, XP (Extreme programming), i en förvaltande system-

utvecklings organisation. Artikeln lyfter fram att, i det fall som undersöks, varit 

svårare att introducera XP i sitt ursprungliga format än om XP blivit introduce-

rad i en mindre komplex verksamhet. Verksamhetens komplexitet gjorde att 

många av XP funktioner var tvingade att anpassas utefter verksamhetens behov. 

 

H Svensson och M Höst anser att den optimala situationen för att införa en agil 

process är i början av ett helt nytt projekt. Idag bygger dock majoriteten av in-

dustriella projekt på redan utvecklad kod och därför anser författarna att det 

finns ett behov av att undersöka hur agila processer kan introduceras även i des-

sa situationer.  

 

Artikeln presenterar slutligen fem riktlinjer gällande införande av en agil pro-

cess i en förvaltande systemutvecklings organisation: 

 

 Innan införande av en agil process bör en bedömning av verksamhetens 

processer göras för att förstå vad som behöver introduceras och varför. 

 Klargör agil terminologi för teamet och resten av verksamheten så att 

samarbeten förenklas. 

 Underskatta inte arbetet med att introducera och adaptera XP ordentligt. 

 Introducera arbetssättet Continuous Testing tidigt, eftersom det tar tid 

och arbete att introducera ordentligt. 

 Se till att ledningen förstår att de måste ge stöd när den agila processen 

implementeras och att inte resultaten visar sig på direkten. 
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3 Metod 
Kapitel 3 presenterar de metod som använts i studien för att samla in och analy-

sera data för att uppfylla studiens syfte. 

3.1 Övergripande ansats 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod valt att användas i kombina-

tion med en fallstudie. Anledningen till att en kvalitativ forskningsmetod valdes 

var för att metoden ansågs bäst lämpad för uppgiften, då området har en viss 

avsaknad av kvantitativ mätbar data. Studiens data samlades in genom en litte-

raturstudie i kombination med semistrukturerade intervjuer och iakttagande 

observationer. Insamlad data analyserades sedan genom mönstermatchning. 

Metodtriangulering användes i studien för att stärka studiens validitet och relia-

bilitet.  

3.2 Fallstudie 

I denna kvalitativa forskningsansats har en fallstudie valt att genomföras. En 

fallstudie är enligt Feagin et.al en djupgående undersökning tänkt att undersöka 

ett enskilt fenomen från flera olika perspektiv. Studien genomförs detaljerat och 

bygger ofta på användandet av flera olika källor av data för att undersöka det 

enskilda fallet. Enligt Feagin et.al tillåter en fallstudie forskaren att undersöka 

sociala ämnen och strukturer i sin naturliga miljö, samt ger en fallstudie infor-

mation från ett flertal olika källor över en tidsperiod. Detta leder i sin tur till att 

en fallstudietillåter att en mer heltäckande bild av ämnet skapas.[26] 

3.3 Metod för datainsamling 

För att få en grund till fallstudien har litteratur och tidigare forskning inom om-

rådet studerats och sammanställs genom en litteraturstudie. Under insamlingen 

av bakgrundsmaterialet har fokus varit på att samla in data om agila metoder 

inom systemförvaltning. Vidare genomfördes semistrukturerade intervjuer och 

iakttagande observationer i studien för att samla in data. Intervjufrågorna base-

rade på den genomförda litteraturstudien för att säkerställa att relevant data 

samlades in. Observationer genomfördes löpande under studiens gång på den 

studerade avdelningen.  

3.3.1 Intervjuer 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna med de an-

ställda på fallföretaget hölls på fallföretagets anläggning i Sundsvall då en be-

kväm och säker miljö för intervjun önskades för att stärka reliabiliteten av in-

formationen som framkom i intervjun. Intervjuerna delades upp under flera till-

fällen baserat på de anställdas tillgänglighet. Under första tillfället hölls tre in-

tervjuer, under andra tillfället hölls två intervjuer. Intervjuerna pågick i 35-50 

minuter per person och intervjufrågorna baserades på den teori som samlats och 

de observationer som gjorts för att försöka samla in relevant information.  Un-

der intervjuerna fördes anteckningar av den intervjuades svar och efter intervjun 
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var över satte sig författarna ner och gick igenom svaren för att säkerställa att 

inget misstolkats eller missats. 

 

Intervjuerna som hölls tillsammans med externa företag som implementerat ett 

agilt arbetssätt hölls på olika sätt. Två av intervjuerna genomfördes via telefon 

då möjligheten att hålla intervjuerna i person inte var möjligt. De externa före-

tagens intervjufrågor var baserade på samlad teori samt svaren från intervjuerna 

hållna med anställda på fallföretaget. 

3.3.1.1 Intervjuer med anställda på fallföretaget 

Som underlag till den första gruppen av intervjuer som genomfördes på fallfö-

retaget användes material som beskrev Scrum och Kanban, samt jämförelser 

mellan Scrum och Kanban. Detta kombinerades med frågor som författarna 

ansåg vara av värde för att skapa en bild över nuläget, samt att samla in de an-

ställdas inställning till den påbörjade förändringen. 

 

Intervjuerna på fallföretaget genomfördes i dialogform, med ett dokument med 

intervjufrågor som underlag. Innan varje intervju förklarades de intervjuades 

rättigheter till anonymitet, frivilliga deltagande och möjlighet att under vilken 

tidpunkt som helst kunna ta tillbaka ett svar och även det fullständiga deltagan-

det. Intervjuer hölls med följande personer: 

 

Person 1–Den först respondenten har tidigare arbetat med Webb i åtta år och 

sedan gått över till att arbeta med utveckling i åtta år. Idag arbetar respondenten 

på fallföretaget med webb och information, sedan ett år tillbaka har responden-

ten även påbörjat arbete som projektledare. 

 

Person 2–Den andra respondenten arbetar på fallföretaget med systemintegra-

tion och systemlösningar. 

 

Person 3–Den tredje respondenten arbetar som systemingenjör och har arbets-

uppgifter som innefattar att förvalta existerande system samt vidareutveckla 

dessa. Respondenten arbetar mycket med applikationer, framförallt process-

applikationer. 

 

Person 4–Den fjärde respondenten arbetar som projektledare och systemansva-

rig. Respondenten är även ansvarig för underhåll, inköp med flera. 

 

Person 5–Respondent fem arbetar som systemingenjör. Respondenten har ar-

betsuppgifter som innefattar ansvar för servrar, nät lönesystem, passagesystem 

och ventilationssystem. 

 

Person 6- Arbetar som chef på avdelningen. 
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3.3.1.2 Intervjuer med externa företag 

Intervjuer med externa företag som tidigare infört och påbörjat arbete med agila 

metoder genomfördes för att skapa referenser att jämföra fallföretaget mot. De 

externa företagen arbetade inte nödvändigtvis på samma sätt som fallföretaget. 

Informationen från de externa företagen ansågs dock fortfarande fylla ett syfte 

som material för jämförelse och analys. 

 

Person 7–Arbetar för ett stort globalt företag inom förpackningsindustrin som 

projektledare och är även programansvarig för tekniska kommersiella problem 

för ett av maskinsystemen. Innehar rollen som produktägare. 

 

Person 8 - Arbetar som projektledare åt en statlig myndighet samt som agil 

coach. 

 

Person 9- Tidigare konsult på ett stort globalt företag inom telekommunikation, 

arbetar sedan 2 månader tillbaka på ett IT-konsultbolag och är bland annat 

Scrummaster. 

3.3.2 Observationer 

Under arbetets gång observerades de anställda genom iakttagande observatio-

ner. Observationer skedde under fallföretagets måndagsmöten då en avstämning 

av föregående veckas arbete gjordes samt en kort planering av kommande 

vecka. Författarna var i bakgrunden under mötena med deltog i det sociala för 

att skapa en känsla av trygghet hos de observerade. Att endast observera utan 

att integrera skapar en känsla av iakttagelse och försiktighet hos de observerade 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne [27]. Det kan i sin tur leda till att obser-

vationerna inte reflekterar verkligheten. Anteckningar av observationer skedde 

under mötets gång för att försäkra att inga observationer försummas. 

3.4 Metoddiskussion 

I kapitel 3.4.1-3.4.4 diskuteras studiens validitet, reliabilitet, sortering och redu-

cering. 

3.4.1 Validitet 

Med validitet menas att information som tas upp och mäts är relevant för att 

tillslut komma fram till en slutsats som är relevant och baserad på relevant fak-

ta.[28] Alltså att studien undersöker det som den är tänkt att undersöka. I upp-

byggnaden av denna rapport har validitet varit en prioritering. Intervjufrågorna 

är baserade på teori som med hjälp av svaren kan ge användbar och relevant 

fakta. Det var viktigt att varje fråga i intervjun skulle förse ett svar till studien. 

Författarna studerade därför frågeställningarna till studien för att konstruera 

frågor som är relevanta för studien och för att ge denna studie den data som är 

nödvändigt för att sedan kunna analysera resultatet på ett bra sätt. I intervjuer 

med de extrema företagen så baserades intervjufrågorna på relevant teori och på 

de svar som gavs under intervjun med anställda på fallföretaget. 
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3.4.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att metoden som används för att ta fram data till studien 

är pålitlig. Detta för att säkerställa att informationen som mäts genom en vald 

metod är tillförlitlig. [28] För att förbättra studiens reliabilitet har metodtriangu-

lering använts. 

3.4.3 Sortering 

I arbetet med en kvalitativ studie samlas lätt en stor volym av material. Voly-

men av materialet som tagits fram från intervjuer och observationer skapar lätt 

en oordning i arbetet, detta gör att sortering av materialet är av vikt.[27] Inter-

vjuer som hölls med personalen på den studerade avdelning var uppdelade i 

olika teman för att lätt hitta den information som söktes vid sammanställning av 

intervjuer.  

3.4.4 Reducering 

Insamlingen av de empiriska materialet skedde genom intervjuer och observa-

tioner. I samband med sammanställningen av intervjuer och observationer valde 

författarna att reducera materialet. Med reducering menas att väl valda delar av 

materialet inte inkluderas i rapporten för att hålla materialet relevant till syftet 

av studien. [27] Under intervjuer och observationer valdes information som inte 

hade någon koppling till studien syfte att reduceras bort. 

3.5 Dataanalys 

För att analysera studiens data användes en metod som heter mönstermatch-

ning[31]. I mönstermatchning jämförs två mönster för att avgöra överensstäm-

melse. Mills et.al anger mönstermatchning som en av huvudprocedurerna för 

teori-testning i fallstudier. De två mönster som testas för överensstämmelse är 

det observerade mönstret och det förväntade mönstret. 

För att analysera den data som samlades in lästes materialet igenom flera gång-

er för att försöka identifiera teman. Dessa teman bildade sedan utgångspunkter 

för fortsatt analys där de jämfördes gentemot existerande teori, både teori om 

agila metoder inom systemförvaltning men även ren teori om agila metoder. Det 

empiriska resultatet från intervjuer och observationer analyserades därefter med 

metoden mönstermatchning. Det empiriska resultatet och teori om agila arbets-

sätt inom förvaltningsarbete ställdes mot tidigare teori för det agila arbetssättet 

som används inom systemutveckling. Jämförelsen mellan teori och empiri gjor-

des för att hitta skillnader och likheter mellan det agila arbetssättet för system-

utveckling och systemförvaltning. Därefter undersöktes hur väl resultatet av 

jämförelsen stämdes överens med tidigare teori om agila metoder inom förvalt-

ningsarbete. 

3.6 Triangulering 

Triangulering är en forskningsmetod som används för att verifiera validiteten av 

information genom att jämföra informationen som används med andra metoder 

eller observationer. Triangulering används i både kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Vid användning av triangulär forskning så ställs den insamlade data  

mot varandra för att sedan göra en analys av data. Benämningen för triangule-
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ring kommer från matematiken där man om man känner till två sidor av en tri-

angel kan beräkna den tredje. Med detta menas att om man använder sig av fle-

ra referenspunkter kan man alltså avgöra huruvida noggrant resultatet är. Det 

finns tre olika typer av triangulering. I denna studie valdes metodtriangulering 

att användas. [29] 

 

Metodtriangulering: Metodtriangulering är när olika metoder används för att 

studera huruvida resultatet av studierna överensstämmer med varandra. Ett ex-

empel på hur olika metoder kan jämföras med varandra för att avgöra validite-

ten hos resultatet är att först studera teorin kring ämnet och sedan intervjua per-

soner med kompetens inom ämnet. Om informationen överensstämmer så kan 

resultatet anses som korrekt. Detta är den vanligaste typen av triangulering i 

forskningssyfte. [30] 

 

Anledningen till att metodtriangulering valdes att användas i denna studie var 

för att på ett strukturerat sätt kunna jämföra data, insamlad genom olika meto-

der, gentemot varandra. Detta för att stärka datans validitet, samt säkerställa 

reliabiliteten i använda metoder. 

 

3.7 Etiska aspekter 

I denna studie har fokus varit att bevara de anställda individernas integritet samt 

företagens. Därför har namn på företagen, samt de anställdas namn valt att ute-

slutas ur rapporten. Innan intervjuerna påbörjades fick den intervjuade informa-

tion om vad svaren på intervjun skulle användas till, att svaren när som helst 

kan dras tillbaka, samt möjligheten att vara anonym i sina svar. Eventuell in-

formation som kunde anses som känslig för individen eller för olika företag 

uteslöts ur studien. 
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4 Resultat 
I resultatavsnittet presenteras information insamlad från intervjuer och observa-

tioner. 

4.1 Verksamheten som studerats 

Nuläget i verksamheten har studerats genom intervjuer, observationer samt do-

kumentation tillhandahållen av verksamheten.  

 

Den studerade avdelningen är en del av en stor koncern som har anläggningar i 

över ett hundra länder världen över. Fallföretaget är ett ledande hygien och 

skogsindustriföretag som ständigt utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 

personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. 

Avdelningen som studerats på företaget arbetar framför allt med 

systemförvaltning av applikationer till verksamheten, sådant som lönesystem, 

IT-infrastruktur och produktionssystem. För varje område av systemförvaltning 

finns även en anställd med kunskap och ansvar för det området. Det finns nio 

anställda på avdelningen med skilda arbetsuppgifter. Fem av de anställda är 

placerade på avdelningen som analyserats och fyra av de anställda arbetar på en 

anläggning cirka14 kilometer bort. Arbetet i dagsläget är grundat i en 

traditionell projektledningsmetod, där långa möten och omfattande planering är 

en del av arbetsuppgifterna. Det traditionella arbetssättet fungerar bra för 

verksamheten men blir en kostnad då det krävs omfattande resurser för att driva 

ett projekt med hjälp av denna metod. Projekten tar längre tid vilket resulterar i 

att de blir mer krävande, rent finansiellt. Det traditionella arbetssättet erbjuder 

inte heller den struktur som avdelningen önskar sig.  

 

Den studerade avdelningen har själva skapat en analys över dagsläget. I analy-

sen framkommer det att avdelningen finner att det har en bra kännedom om 

verksamheten, bra social kompetens samt att de har en bra tillgång till nätverk 

med teknisk kompetens. De strävar efter att i framtiden öka sina förmågor att 

använda varandras styrkor, bli bättre på att utveckla verksamheten med hjälp av 

it-teknik samt ha god kännedom om aktuella frågeställningar i verksamheten 

och att arbete och prioritera tillsammans i ett arbetslag. Med hjälp av de inter-

vjuer som genomförts så har det även framkommit att det traditionella arbets-

sättet hämmar avdelningens teamkänsla. De anställda arbetar individuellt med 

de arbetsuppgifter de ansvarar för, detta resulterar i att de anställda inte tar kon-

takt med varandra i arbetssyfte. 

4.1.1 Roller inom företaget 

Den studerade Avdelningen består av personal med två ansvarsområden. An-

svarsområdena skiljer sig mellan personalen samt mellan systemen som avdel-

ningen ansvarar för.  De två ansvarsområden som används inom avdelningen är 

Systemägare samt Systemansvarig. Avdelningen definierar rollerna enligt föl-

jande: 
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Systemägare 

Systemägaren ansvarar för IT-utvecklingen åvilar avdelningscheferna för Pro-

duktion, Ekonomi, Underhåll, Marknad samt personal 

 

För varje Infosystem/IT-stöd utses en systemägare. Systemägaren måste kunna 

den verksamhet som systemet stödjer samt ha möjlighet att sätta av tid för ut-

vecklingsarbetet. I systemägarens arbetsuppgifter och ansvar ingår följande: 

 

 Är kravställare vad gäller funktion hos systemet. 

 Ansvarar för att gällande riktlinjer informationssäkert tillämpas vid sy-

stemets utformning och användning. 

 Budgeterar förändringar (inkl. de säkerhetsmässiga) av systemet. 

 Klassificerar information som bearbetas av systemet så att korrekt 

skyddsnivå implementeras.  

 Godkänner/avvisar begärd behörighet till resurser som tillhör systemet.  

Systemansvarig 

Till varje IT-system utser IT-avdelningen en systemansvarig person. Den sy-

stemansvariga har följande arbetsuppgifter och ansvar. 

 

 Ansvarar för, känner till och följer upp den systemutveckling som görs i 

systemet.  

 Ansvarar för att systemet regelbunden övervakas med avseende på fel-

tillstånd, prestanda, kvalitet, diskutrymme, och efterlevnad av riktlinjer 

för datasäkerhet. 

 Ansvarar för att systemet regelbundet säkerhetskopiera. 

 Tilldelar behörighet på uppdrag av systemägare. 

 Ansvarar för att systemets dokumentation alltid är aktuell, tillgänglig 

och följer given standard. 

 Rapporterar regelbundet systemets status till systemägaren. 

4.2 Implementering av ett agilt arbetssätt 

Baserat på tidigt utförda intervjuer och observationer har en bild av implemen-

teringen skapats. Förslaget att implementera ett agilt arbetssätt grundar sig i en 

uppdelning av verksamheten. Chefen på avdelningen ser uppdelningen som en 

möjlighet att börja arbeta på ett sätt som skänker den struktur och teamkänsla 

som avdelningen tidigare saknat. Ett beslut togs att börja införa Scrum utan att 

en tidigare analys, av vilken metod som passar avdelningen bäst, genomförts.   

 

Innan första sprinten genomfördes, delades ett dokument ut som beskrev det 

agila manifestet för att introducera de anställda till det agila arbetssättet. Utöver 

detta och ett fåtal andra dokument har ingen utbildning inom Scrum eller agila 

metoder tillhandahållits till de anställda. Trots detta var inställningen till den 

kommande förändringen positiv, de anställda välkomnar förändringen och såg 

den som en möjlighet att arbeta mer strukturerat och öka teamkänslan på avdel-
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ningen. Efter att dokumenten studerats av de anställda på avdelningen planera-

des den första sprinten och en sprint längd på två veckor bestämdes. Aktiviteter 

lades in i backloggen och fördes sedan över i sprinten. Prioriteringen av aktivi-

teterna i backloggen prioriteras efter den områdesansvariga egen vilja, det sker 

alltså ingen gemensam eller tilldelad prioritering.   Utöver det iterativa arbets-

sätt som Scrum kräver infördes inga andra reformer. De dagliga Scrum möte 

har inte införts då ledningen inte finner att detta inte erbjuder avdelningen något 

större värde. Varje individs arbetsuppgifter och kunskapsområde skiljer sig från 

den andres vilket resulterar i att uppföljningen av varje individs framgång inom 

arbetet inte tillför något värde för de andra anställda på avdelningen. Det rollsy-

stem som Scrum är grundat på har inte heller implementerats på avdelningen, 

detta beror på hur avdelningen är uppbyggd. På grund utav avdelningens struk-

tur finns det inget tvärfunktionellt team som krävs för att jobba med Scrum. 

Varje individ på avdelningen ansvarar för sitt område och blir indirekt en typ av 

produktägare för sitt område, vilket resulterar i att det arbetsteam som skall an-

vändas i Scrum har varit svårt att implementera. Det finns heller inte någon med 

tidigare erfarenhet av Scrum eller inom det agila arbetssätt som krävs för att 

utse en Scrummaster.   

 

Under sprinten används programmet Jira som ger avdelningen en klar bild av de 

som aktiviteter som behöver genomföras under sprintens gång. Införandet av 

Jira skedde successivt där ett fåtal individer från avdelningen blev tilldelade en 

testversion av programmet för att avgöra om programmet var användbart eller 

ej. Användarna skattade programmet användbart och i och med detta tilldelades 

de resterande på avdelningen varsitt testkonto. Test perioden fortgår i dagsläget 

men svaren som erhållits under hållna intervjuer tyder på att en premium ver-

sion av programmet lär införskaffas inom den närmaste framtiden. 

4.3 Intervjuer 

Följande kapitel är en sammanställning av intervjuer utförda internt inom fallfö-

retaget och externt med andra företag och individer med tidigare erfarenhet av 

implementering av ett agilt arbetssätt 

4.3.1 Intervjuer med arbetslaget 

Följande avsnitt beskriver svaren från hållna intervjuer med fem av personalen 

på avdelningen. De fem medlemmarna av arbetslaget deltog i intervjun som 

ägde rum på anläggningen i Sundsvall. 

 

Person 1  5/4 - 2017   

Person 2  5/4 - 2017 

Person 3  5/4 - 2017 

Person 4  10/4 - 2017 

Person 5  10/4 – 2017 

 

Introduktion och tankar 

Under intervjuer med personalen på den studerade avdelningen uttryckte alla 

intervjuade förhoppningen om att Scrum skulle medföra en bättre struktur i ar-
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betet. Idag sker all prioritering individuellt, det finns förhoppningar inom av-

delningen att införandet av Scrum även ska medföra en gemensam prioritering 

av arbetet inom avdelningen. Det framkommer även under intervjuerna att det 

kan bli problematiskt att införa tvärfunktionella arbetslag då varje person på 

avdelningen ansvarar för olika delar av verksamheten. Under intervjuerna har 

även en osäkerhet uttryckts för om det agila arbetssättet är rätt för en system-

förvaltande avdelning.  

 

Förändringsledning 

Under intervjuerna berättade alla intervjuade att det inte hölls någon diskussion 

eller gjordes någon analys om agila arbetssätt var rätt arbetssätt för verksamhe-

ten eller vilket agilt arbetssätt som skulle implementeras. Det framkom även att 

anledningen till att ledningen var snabb på att implementera Scrum var för att 

det hade använts i en annan del av verksamheten under ett tidigare skede. Ingen 

utbildning har givits inom ämnet, det har enbart delats ut dokument med infor-

mation om det agila arbetssättet. 

 

Möten 

Under intervjuerna förklarade alla de intervjuade att varje sprint är tidsbegrän-

sad till två veckor samt att det under varje sprint hålls två möten, dessa möten 

håller på i cirka en timme. Under mötena genomgås föregående veckas arbete 

för varje system, samt vad som skall utföras fram till nästkommande möte. Det 

framkommer under intervjuerna att det finns fall där vissa inom personalen ar-

betar med samma system och håller egna inofficiella dagliga Scrum möten där 

de går igenom vad som skall utföras och vad som blivit utfört sedan föregående 

dag. Det uttrycks att de finner att detta skänker värde till deras arbete i form av 

struktur. Det finns en osäkerhet över relevansen av dagliga Scrum möten på 

avdelningen i dagsläget. Denna osäkerhet grundar sig i att större delen av per-

sonalen avdelningen arbetar och ansvarar för olika system som inte är relatera-

de till varandra. Ingen av de intervjuade motsätter sig en implementering av 

dagliga Scrummöten, men relevansen är ifrågasatt. 

 

Implementering 

Det nämns under intervjuerna att avdelningen behöver bli bättre på att bryta ner 

de aktiviteter som läggs in i sprintarna. I dagsläget så läggs för stora aktiviteter 

in vilket resulterar i att strukturen blir påverkad samt att arbetsbördan blir mer 

svårdefinierad. Det framkommer även att trots att avdelning har implementerat 

ett agilt arbetssätt så har avdelningen ännu inte kommit in i den agila tanke-

gången.  

 

Tidsuppskattning 

Då intervjuerna hölls användes ingen specifik metod för att estimera tidsåt-

gången för varje arbetsuppgift. Alla av de intervjuerna är eniga i att estimering-

en av tid i nuläget genomförs individuellt och baseras på tidigare erfarenheter. 
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Verktyg 

Under skedet i implementeringen då intervjuerna hölls så användes programmet 

Jira för att planera och strukturera upp arbetet som skulle utföras under sprin-

ten.  

 

Problematik 

Det finns perioder då akuta fall som måste prioriteras och åtgärdas kan komma 

till avdelningen på en daglig basis. Alla intervjuade på avdelningen är eniga om 

behovet av ett öppnare system av sprintar som tillåter att oväntade aktiviteter 

kan läggas till i sprinten under sprintens gång.  

 

Följande matris sammanfattar intervjuerna och det viktigaste har lagts in i en 

matris för att ge en överblick. Matrisen baseras på de grundliga intervjusvaren i 

bilaga C. 

Tema Person 1 Person 2 Person 3  Person 4 Person 
5 

 

Introduktion och 

tankar 

Hoppas på bättre struktur i arbetet 

 Hoppas avdelning lär 

sig prioritera aktiviteter 

gemensamt 

Kan bli svårt 

att implemente-

ra ett tvärfunk-
tionella team.  

Osäker på om 

agilt är rätt för 

avdelningen 

 

Förändringsledning Endast Scrum presenterades utan vidare diskussion och ingen utbildning har givits avdelningen 

 Förklarar att Scrum 

tidigare använts inom 

organisationen 

Dokument med 

information om 

det agila ar-
betssättet har 

delats ut 

  

Möten Det hölls två möten per sprint. Ett för att planera sprint och ett för genomgång av föregående 

vecka samt planering inför nästkommande vecka. Inga dagliga Scrummöten används. 

Arbetar inom 

samma område som 
Person 3 och håller 

egna dagliga 

Scrummöten 

Ser inte nyttan dagliga 

Scrummöten skulle 
tillföra avdelningen. 

Arbetar inom 

samma område 
som Person 1 

och håller egna 

dagliga 
Scrummöten 

Öppen för 

dagliga möten 
men är tveksam 

om det kommer 

ge värde till 
avdelningen 

 

 

Implementering 

Avdelningen behö-
ver bli bättre på att 

bryta ner aktiviteter 

till sprinten.  

Avdelningen arbetar 
agilt men har inte börjat 

tänka agilt. 

 Tror det blir 
svårt att im-

plementera ett 

tvärfunktionella 
team 

 

 

Tidsuppskattning 

Ingen metod används för att estimera tidsåtgången av arbetet som läggs in i sprinten. Estime-
ringen görs individuellt för det område som ansvarar för med hjälp av tidigare erfarenheter 
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Verktyg Endast programmet Jira för att planera och strukturera upp arbetet som skall utföras under 

sprinten. 

 

Problematik  

På den typ av avdelning som Scrum implementeras på så behövs ett öppnare system av sprintar. 

Det krävs att aktiviteter kan läggas till.  

Akuta fall som 
måste åtgärdas 

inkommer nästan 

dagligen 

Tvärfunktionella team 
kommer bli ytterst svårt 

att implementera 

   

Tabell 1. Sammanställning av hållna intervjuer med personalen på den stude-

rade avdelningen. 

4.3.2 Intervju med avdelningschef 

Intervjun hölls med Person 6 den 11/4 -2017. Person 6 arbetsuppgifter definie-

ras som avdelningschef på den analyserade avdelningen. 

Implementering 

Respondenten säger att implementeringen går bra med tanke på hur kort tid de 

har arbetat med att implementera det agila arbetssättet. Han har dock ställts in-

för frågetecken under arbetets gång. Respondenten önskar finna en helhetsbild 

och få en högre struktur på arbetet. 

Utbildning 

I dagsläget har ingen utbildning i ämnet getts till de anställda på avdelningen. 

Dokument om agila metoder och det agila arbetssättet har delats ut och uppma-

nats att läsas av de anställda på avdelningen men ingen större utbildning har 

hållits. Det är dock ingen omöjlighet att en utbildning hålls is framtiden säger 

respondenten, utbildningen lär dock hållas lite längre in i arbetet då avdelningen 

har kommit längre i sitt arbete med agila arbetsmetoder. 

Möten 

Idag hålls endast ett möte varje vecka, två inom varje sprint. Det första mötet 

hålls för att planera upp den kommande tvåveckorssprinten och det andra mötet 

hålls för att ge en överblick över hur sprinten går. I dagsläget hålls inga dagliga 

möten, respondenten påstår att det kommer bli svårt med tanke på hur avdel-

ningen är uppbyggd men ser att de i framtiden kommer ge det ett försök och se 

vart detta leder. Ett förslag som presenteras är att varje individ på avdelningen 

håller ett stå upp möte mot de som är kopplade till det arbete som utförs av den 

ansvariga på området.   

Prioriteringar 

I dagsläget sker prioriteringen av aktiviteter individuellt, men respondenten 

anser att prioriteringen av aktiviteter i framtiden kommer vara kopplad till den 

del av verksamheten som aktiviteten berör. Det finns dock vissa områden som 

rent principiellt är högre prioriterat än andra områden. Områden som kund och 

marknad har alltid en hög prioritering säger respondenten. Inom varje område 

är fortfarande prioriteringen av aktiviteter väldigt oklar och är någonting som i 

framtiden bör kollas över. 
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4.3.3 Intervju med externa företag 

Intervjuerna med externa företag utgick ifrån existerande teori, samt svaren av 

intervjuerna med fallföretaget. Under intervjuerna tilläts de intervjuade att av-

vika från ämnet för att försöka fånga upp information som potentiellt var vik-

tigt, men inte blivit täckta av intervjufrågorna. I följande punkter under 4.2.2 

presenteras en sammanfattning utifrån intervjuerna. 

 

Person 7 10/4 - 2017  

Person 9 10/4 - 2017 

Person 8 13/4 - 2017 

 

Introduktion och tankar 

Det framkommer under intervjun med en av respondenterna att Scrum har ef-

fektiviserat arbetet och lyckats reducera produkternas time to market med 40% 

för projekt med en kortare tidsram på cirka 3 månader. Generellt så minskar 

tidsreduceringen i och med att projekten blir större men projekt med tidsram på 

sex månader har fortfarande en reducerad time to market på 15% 

 

Nuvarande metod 

Två av respondenterna berättar att ingen av dem använder sig av ett rent Scrum 

arbete. Modifieringar av Scrum har gjorts för att anpassa arbetssättet till verk-

samheten och dess individuella förutsättningar. En av anledningarna till modifi-

kationerna är att ett arbetslag som en av respondenterna är produktägare för är 

bestående av större delen specialister än vad Scrum förespråkar och responden-

ten har därmed varit tvungen att göra små modifikationer till arbetssättet.  

 

Implementering 

Under intervjuerna nämns vikten av att låta arbetslaget gå en utbildning för att 

få en djupare förståelse i de agila arbetssätten. Processen att implementera ett 

agilt arbetssätt är en process som tar tid, och kan ta upp till ett år innan ett ar-

betslag blir självgående inom det agila arbetssättet. En av respondenterna för-

klarar att det kan bli problem inom verksamheten när olika delar av verksamhe-

ten använder sig av olika arbetsmetoder eftersom det då kan ske en viss resurs-

splittring. Ett annat problem som beskrivs under intervjuerna är tidsestimering 

av aktiviteter. En av respondenterna berättar att tidsestimering av aktiviteter är 

en process som varje arbetslag lär sig under tiden av arbetet och som blir bättre 

för varje sprint.  

Agilt arbetssätt 

Vid en implementering av agila arbetssätt finner många arbetslag svårigheter att 

prioritera och bryta ner aktiviteter. Två av respondenterna lägger därför vikt på 

hur viktigt det är att genomför retrospektives för att ständigt förbättra arbetet 

och därmed de delarna i arbetet arbetslaget känner sig osäkra på.  
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Övrigt 

Respondenterna nämner att det är viktigt att vara flexibel och försöka optimera 

metoden för den egna verksamheten. De styrker även nyttan av extern hjälp 

under en implementering för att hjälpa verksamheten i dess agila arbete. En av 

respondenterna säger att Scrum bör implementeras som helhet i början av im-

plementationen för att sedan modifiera eller avveckla de delar som verksamhe-

ten finner problematiska eller irrelevanta. Vissa delar av Scrum kan ge värden 

på fler håll än vad den är designad för och bör därför implementeras innan ett 

slutgiltigt beslut tas. 

 

Följande matris sammanfattar intervjuerna och det viktigaste har lagts in i en 

matris för att ge en överblick. Matrisen baseras på de grundliga intervjusvaren i 

bilaga D. 

 

Tema Person 7 Person 8 Person 9 

Introduktion 

och tankar 

 Lyckats reducera sin time 

to market 

 

Nuvarande me-

tod 

 Har ett team uppbyggt av 

mer specialiserade indivi-

der, detta har gjort att före-

taget fått göra en viss an-

passning av Scrum. 

Använder en version av 

Scrum 

Implementering Förespråkar utbildningar, 

kan ta så länge som ett år 

innan ett agilt team blir 

självgående 

Knepigt när olika delar av 

verksamheten använder 

olika metoder. Verksamhe-

ten måste låta förändringen 

ta tid. 

Implementerade Scrum 

Site-by-Site. Hade problem 

med tidsestimeringen under 

implementationen. 

Agilt arbetssätt Att prioritera aktiviteter är 

svårt, bryt ner efter kom-

plexitet, utför bra retrospek-

tives 

Teamet måste hitta hur stor 

buffert av tid som behövs 

själva. Teamutveckling 

sker genom retrospektives. 

PO sköter prioritering av 

arbetsuppgifter. 

Övrigt Ser inget problem med att 

köra Scrum för systemför-

valtning, ett visst problem 

med rena förvaltningsteam 

Styrker nyttan av extern 

hjälp i en implementering. 

Anser att Scrum ska im-

plementeras som helhet i 

början, avveckla sedan 

delar som inte bidrar med 

värde. 

Tabell 2. Sammanställning av hållna intervjuer med externa företag. 

4.4 Observationer av det agila arbetet 

Under implementationen och användandet av den agila metoden Scrum har 

arbetet i den systemförvaltande avdelningen på fallföretaget observerats. Främst 

har observationerna skett under avdelningens agila möten. 
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4.4.1 Andra sprinten 

Avdelningen har i dagsläget två möten under en sprint, ett kombinerat retro-

spektiv och planeringsmöte samt ett möte mitt i sprinten där aktiviteterna som 

är inlagda i sprinten gås igenom. Avdelningens chef leder de sprintmöten grup-

pen har, samt implementeringen av Scrum, och står för större delen av interak-

tionen med gruppens Scrumtavla under mötena. I dagsläget har inte gruppen 

tydligt definierat de två roller produktägare och Scrum master som används 

inom Scrum. Avdelningschefen har antagit någon form av ansvar för dessa två 

roller. Kommunikationen mellan de anställda under mötet var låg. 

 

I dagsläget lägger teamet till aktiviteter under pågående sprint. Efter gruppens 

andra sprint slutfördes var bara 60% av de aktiviteter som sprinten innehöll. 

Slutsatsen som drogs var att aktiviteterna inte var nog små och därför i behov 

av nedbrytning. De aktiviteter som inte slutfördes i sprinten följde sedan med 

över till nästkommande sprint.   

 

Gruppen har påbörjat användning av programmet JIRA som verktyg för att ar-

beta med Scrum och har börjat lyfta frågor om hur gruppen ska prioritera akti-

viteter, samt hur gruppen ska tidsuppskatta sina sprintar. 

4.4.2 Tredje sprinten 

Avslutningen av den tredje sprinten påbörjades med en retrospektive där varje 

person i teamet gick igenom vad denne utfört under sprinten.  Kommunikatio-

nen mellan de anställda var avsevärt högre än under det föregående sprint. 

Eventuella hinder och uppkomsten av oplanerade aktiviteter i arbetet under 

sprinten lyfts fram i arbetslaget. 

 

Under aktiviteten lyfte en arbetslagsmedlem fram att flera av de aktiviteter han 

arbetat med under sprinten hade blivit tillagda under sprinten. Detta då aktivite-

ter hade inkommit under sprinten som var tvungna att genomföras. Precis som 

föregående sprint slutfördes inte alla aktiviteter i sprinten, utan följde med in i 

nästkommande sprint. Det faktum att gruppen än en gång inte klarade av att 

slutföra alla aktiviteter i sprinten gjorde att en medlem i teamet uttryckte besvi-

kelse och missnöje över detta. 

4.4.3 Diskussionsmöte 

Efter att sprint 3 slutförts och sprint 4 startats genomförde avdelningen ett 

gemensamt diskussionsmöte kring det agila arbetet. 

 

Under detta möte lyftes frågan om varför alla aktiviteter i sprintarna inte färdig-

ställs. Teamet drog kopplingen att tidsestimeringen var anledningen. En diskus-

sion följde sedan kring om tidsplanering var något verksamheten behövde eller 

inte, frågan vad teamet vinner på att tidsplanera lyftes. I dagsläget har inte ar-

betslaget implementerat en fungerade tidsestimering då alla aktiviteter tids es-

timeras inte idag. Teamet vet alltså inte hur mycket tid som läggs in i sprintar-

na, men har fortfarande satt som mål att fylla sprintarna till 60% av tillgänglig 

tid, och lämna 40% av tiden öppen som buffert för oväntade aktiviteter och mö-
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ten. De medlemmar som påbörjat att estimera sina aktiviteter lyfter fram att de 

tycker det är lärorikt. Medlemmarna känner att de får tänka till gällande hur 

mycket tid aktiviteter faktiskt tar, samt får reflektera över varför aktiviteter tar 

den tid de tar. Även om inte estimeringen inte alltid stämmer. 

 

Efter diskussionen kring tidsestimering övergick teamet till att diskutera priori-

tering av aktiviteterna. Åsikten att planering i grupp inte är effektiv lyfts fram 

tillsammans med åsikten att varje medlem i gruppen själv vet bäst gällande pla-

neringen av sitt eget arbete. I början av implementeringen hade teamet pratat 

om att genomföra planeringen tillsammans i grupp och skapa gemensamma 

prioriteringar, i dagsläget känner teamet att de inte är där än. En tanke som lyf-

tes under mötet var att teamets tankesätt gällande arbete kanske är låst mot att 

hedra de egna rollerna istället för att fokusera på vad som är bäst för verksam-

heten. 

4.5 Agil metod och verksamheten 

Den förvaltande verksamheten har implementerat den agila metoden Scrum. 

Nedan presenteras hur verksamheten hanterar några utvalda delar av Scrum. 

Scrum tavlan används i verksamheten för att planera in aktiviteter i sprintarna, 

samt ge teamet en överblick över arbetet på avdelningen. Scrum tavlan använd-

ning liknar till stor del hur användandet av en Kanban tavlan ser ut. Aktiviteter 

läggs in under sprinten, samt förs data över från en sprint till nästa om de inte är 

slutförda. Gruppen har lyft frågan om varför alla aktiviteter inte är uppfyllda i 

slutet av sprinten och anser att detta beror på att aktiviteterna inte är nog ned-

brutna, samt att man ännu inte introducerat tidsuppskattning på aktiviteter. Det-

ta har försvårat uppskattningen av hur många aktiviteter teamet hinner med. 

 

Dagliga möten har i dagsläget inte introducerats i verksamheten. Inställningen 

till dagliga möten är varierad på arbetsplatsen. Inställningen är splittrad gällan-

de om det finns möjlighet att introducera dagliga möten. Samma sak gäller för 

viljan att införa dagliga möten. I och med att avdelningen arbetar till stor del 

själva, utan påverkan från andra i gruppen, ser de inte riktigt vinsten i att im-

plementera dagliga möten. 

 

Retrospektive är någonting som inte använts i början av implementeringen. 

Det fanns ingen fungerande kommunikation mellan gruppens medlemmar an-

gående vad som utfördes i sprinten. Längre in i implementeringen har retros-

pektivers börjat införas och gruppen kommunicerar gällande sina uppgifter i 

slutet av sina sprintar. 

 

Backloggen i företaget används idag ungefär som en att göra lista där de an-

ställda plockar ut aktiviteter ifrån och lägger till sprint i sprint planeringen. Var-

je anställd lägger in sina aktiviteter i backlogg. 

  

Sprintar körs idag över en två veckors period. Gruppen använder sig av mån-

dagsmöten för att planera, avsluta och utvärdera sina sprintar, samt hålls ett 
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möte i mitten av sprinten där teamet uppdaterar varandra om nuläget. I nuläget 

försöker teamet fortfarande hitta rätt gällande prioritering av aktiviteter, samt 

tidsestimering. I nuläget blir sprintarna överfulla. Det händer att aktiviteter som 

måste utföras läggs till under en sprint som körs.  

 

Tvärfunktionella team är någonting som förespråkas inom Scrum. Något som 

avdelningen inte är i dagsläget. I och med införandet av Scrum har avdelningen 

börjat undersöka möjligheten att successivt börja arbeta gemensamt på vissa 

aktiviteter. Detta för att bredda kunskaperna inom gruppen och försöka bli mer 

tvärfunktionella. 

4.6 Upplevda förändringar i verksamheten 

I och med införandet av den agila metoden har ett antal förbättringar uppmärk-

sammats i verksamheten, både av de anställda och av författarna. Förbättringar-

na har uppmärksammats genom intervjuer och observationer och presenteras 

nedan. 

Bättre struktur 

I och med att det agila arbetssättet har implementerats har personalen på avdel-

ningen uppfattat arbetet som mer strukturerat vilket i sin tur har lett till en tydli-

gare överblick av arbetet som skall utföras. Vid användningen av Scrum tavlan 

har personalen på avdelningen får större inblick i vad som skall göras och kan 

därmed lättare sålla mellan prioriterade uppgifter. 

Högre effektivitet 

Det finns ingen tidigare mätdata på effektiviteten i den gamla metoden. I dis-

kussion med anställda upplever de att effektiviteten i arbetet förbättras då tea-

mets medlemmar blivit mer fokuserade i sitt arbete i och med att man har sina 

aktiviteter listade. En arbetslagsmedlem nämnde att det nya arbetssättet skapat 

ett driv “nu är jag klar med den här aktiviteten, nu tar jag nästa”. Samtidigt är 

teamets känsla att risken för störningar, i form av aktiviteter som glider in från 

sidan, blivit lägre. 

Bättre kommunikation under möten 

I och med arbetet med Scrum har kommunikationen mellan medlemmarna för-

bättrats markant. Under avslutningen av den andra sprinten fördes en väldigt 

begränsad konversation mellan avdelningens medlemmar. Två veckor senare 

när den tredje sprinten avslutades var skillnaden märkbar, medlemmarna kom-

municerade ut till resten av teamet vad respektive hade genomfört under sprin-

ten. Medlemmarna diskuterade också aktivt hur de skulle utveckla och förbättra 

sitt nuvarande arbetssätt. 
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5 Analys 
Kapitel 5 innehåller analys av framtagen data som presenterats i resultatet. 

5.1 Utvecklingsavdelning mot förvaltningsavdelning 

Under arbetets gång har agilt arbete inom systemförvaltning jämförts mot teori 

och praktiska exempel på agilt arbete inom produkt och systemutveckling. 

Skillnader har upptäckts i arbetssättet mellan de olika verksamhetstyperna. Föl-

jande matris visar en jämförelse mellan det agila arbetet inom den studerade 

avdelningen gentemot det teoretiska arbetssättet för Scrum i en utvecklande 

verksamhet. 
 

I nedanstående matris är de aktiviteter som är fetstilta förmodade att bero på 

skillnader mellan utvecklingsarbete och förvaltande arbete. För de övriga akti-

viteterna finns inga indikationer som tyder på att det skulle finnas en skillnad 

mellan systemutveckling och systemförvaltning. 

 

Utvecklingsavdelning Studerad förvaltningsavdel-

ning 
Egna slutsatser 

Tidsbestämda iterationer Använder sig av tidsbestämda 

iterationer 
Att använda sig av tidsbestämda iterationer fungerar 

lika bra för en förvaltande avdelning som det gör för 
en utvecklande avdelning 

Gruppen förbinder sig till 

en specifik arbetsmängd 

för varje iteration 

Gruppen förbinder sig till en 

arbetsmängd i början av 

iterationen, men arbetsmäng-

den förändras under arbetets 

gång 

I en förvaltande avdelning krävs det att pågående 

sprintar är öppna för förändringar. För att en förval-
tande avdelning fortfarande ska kunna planera sina 

sprintar bör de använda sig av en tidsbuffert som 

tillåter att mer aktiviteter läggs in i pågående sprint 

Tvärfunktionella team Ej en tvärfunktionell grupp, 

Specialistteam. 
En förvaltande avdelning består ofta av specialisera-

de individer, detta gör att avdelningen är väldigt 
personkänslig. Genom att implementera en agil 

metod, som förespråkar kommunikation mellan 

individer, kan den förvaltande verksamheten föränd-
ra sin struktur från specialist till generalist. 

Aktiviteter måste brytas ner 
till den grad att aktiviteterna 

kan färdigställas i en sprint 

Aktiviteter har börjat brytas ner, 
alla aktiviteter färdigställs inte i 

dagsläget 

En förvaltande avdelning bör ha samma förutsätt-
ning som en utvecklande avdelning gällande ner-

brytning av aktiviteter. 

Kan inte lägga till aktivi-

teter under pågående 

sprint 

Lägger till aktiviteter under 

pågående sprint 
En förvaltande avdelning bör tillåtas att lägga in 
aktiviteter i en pågående sprint. 

Föreslår 3 roller 

(PO/SM/Team) 
Använder sig inte av agila 

roller i avdelningen. 
Avdelningen använder sig i dagsläget inte av roller. 
Det är däremot inget hinder för avdelningen att 

implementera roller. Dock bör roller implementeras 

med en viss modifikation på PO. 
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Scrumtavlan nollställs 

mellan varje sprint 
Tavlan nollställs inte, utan 

uppdateras mellan varje 

sprint 

Eftersom nya aktiviteter läggs in under pågående 

sprint kan detta påverka om alla aktiviteter slutförs. 

Företaget kan försöka estimera hur stor tid som 
kommer gå åt oväntade aktiviteter. Men eftersom en 

systemförvaltning inte förväntas leverera funktionel-

la produkter på samma sätt som en utvecklande 
avdelning bör slutförande av alla aktiviteter i en 

sprint inte vara en prioritet men ett mål att sträva 

efter.. 

Tabell 3. Sammanställning över skillnader och likheter mellan agilt arbete 

inom utveckling och förvaltning. 

 

5.2 Problem med Scrum inom systemförvaltning 

Under studiens genomförande har olika delar inom Scrum visat sig vara pro-

blematiska för en förvaltningsavdelning att implementera. Följande problem är 

de som har visat sig mest problematiska att implementera och använda inom 

verksamheten. 

 

Sprintarna inom utveckling är ett verktyg för att inkrementellt arbeta mot ett 

mål samtidigt som teamet levererar maximalt funktionellt värde. Inom system-

förvaltning är allt som oftast de aktiviteter som läggs in i sprintarna inte sam-

mankopplade och inget tydligt definierat mål finns. Detta hindrar dock inte an-

vändningen av sprintar i en förvaltningsavdelning och skänker även värde till 

arbetet i form av struktur som samtliga intervjuade på avdelningen uttryckt en 

positiv känsla för. Det som framkommer som problem hos sprintarna inom sy-

stemförvaltning är det faktum att sprintarna inte bör förändras under genomfö-

randet. Detta för att tillåta teamet att fokusera på att leverera det som sagts i 

sprintplanering och inte bli utsatta för störningar. Inom systemförvaltning in-

kommer dock akuta problem som behöver prioriteras och utföras under pågåen-

de sprint, vilket i sin tur innebär att planering och slutförande av alla aktiviteter 

under sprint försvåras. 

 

Tvärfunktionella team är en viktig del i varje arbetslag. Denna egenskap låter 

teamet dela upp sig mellan de uppgifter som behöver göras efter var det behövs 

arbetskraft. Hos en systemförvaltning består arbetsgruppen av individer med 

bred och djup kunskap men primärt inom det område som denne ansvarar för. 

Under studiens gång har övergången från ett team bestående av specialister till 

ett tvärfunktionellt team identifierats som ett av de främsta problemen i en im-

plementering av en agil metod på en förvaltande avdelning. Person 4 nämner 

under intervjun att en tvärfunktionell arbetsgrupp kanske kan skapas i och med 

att det agila arbetet får fäste i avdelningen och att personalen blir involverade i 

varandras arbetsuppgifter under genomgångarna av sprintar.   

 

Roller har presenterats som en viktig del att implementera tidigt för att definie-

ra arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det har presenterats under både inter-

vjuer samt observationer att en förvaltningsavdelning inte är uppbyggd på 

samma sätt som en utvecklingsavdelning. Detta innebär i sin tur att arbetet inte 

kan delas upp på samma sätt mellan personalen i en förvaltningsavdelning som 
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det kan göras i en avdelning som arbetar med utveckling. I denna studies fall är 

varje individ ansvarig för sitt eget område, samt har sin egen kontakt med kund. 

På grund av den struktur som återfinns i en förvaltande avdelning är alltså inte 

den klassiska fördelningen där varje team har en produktägare optimal. Istället 

yrkar vi på att den bästa rollfördelningen vore att varje individ i teamet som har 

en direkt koppling till en unik kund innehar en roll som produktägare.  

 

Dagliga Scrum möten anses inte vara ett problem för avdelningen att imple-

mentera och använda. Istället finns det en stor motvillighet mot att implemente-

ra detta arbetssätt. Det finns en viss osäkerhet hur mycket värde det kommer 

tillföra avdelningen att dagligen om respektive persons arbetsuppgifter när des-

sa kanske är helt irrelevanta för resten av gruppen då arbete sker primärt indivi-

duellt. Dock yrkar både existerande teori, samt intervjuer med andra företag på 

att dagliga möten bör implementeras och användas. Även om inte gruppen fin-

ner värde i att få information om aktiviteter de inte anser vara relevanta för de-

ras eget arbete, så bygger fortfarande dagliga möten en kontakt och förståelse 

mellan individer. Med tiden blir dagliga möten en kunskapsöverföring mellan 

individerna inom avdelningar och ett hjälpmedel för att överbrygga den specia-

lisering avdelningen idag har. Person 7 förespråkar även dagliga möten då detta 

hjälper att bygga lagkänsla. 

5.3 Anpassning av Scrum till systemförvaltning 

Sprintar har applicerats till avdelningen med vissa alterationer. I dagsläget har 

den studerade avdelningen valt att använda en öppnare version av sprintar. 

Sprintarna planeras upp till 60% under sprintplanering mötena vilket tillåter de 

oplanerade uppgifterna att läggas till under sprinten. Under intervjuerna med 

externa företaget som använder sig av Scrum inom utveckling återfanns samma 

upplägg. Men istället för en 60/40 sprintfyllnadsfördelning användes en 80/20 

fördelning. Anledningen till att den studerade systemförvaltningen planerar upp 

mindre av sin tillgängliga tid i sprintarna anses vara förekomsten av oplanerade 

aktiviteter.  

 

Tvärfunktionella team är en del av Scrum som varit det mest problematiska 

inom den studerade avdelningen. Att skapa tvärfunktionella team är ett attribut 

inom Scrum som inom en systemförvaltande avdelning inte är nödvändigt men 

som definitivt kan underlätta arbetet genom att göra avdelningen mindre indi-

vidberoende. Att göra om en arbetsgrupp av specialister till tvärfunktionell ar-

betsgrupp är dock en process som kommer kräva tid och engagemang av avdel-

ningen. Om då inte alla på avdelningen visar engagemanget att dela med sig 

samt lära sig olika arbetsområden kommer dock detta resultera i en mer tidskrä-

vande process. Användningen av de tvärfunktionella teamen kommer dock an-

tagligen skilja sig från hur de används inom utveckling. Inom utveckling cirku-

lerar arbetet mellan personalen medans i en systemförvaltning kommer samma 

anställd ansvara för sina egna kunder och det arbete som är kopplat till den egna 

kunden. Det som ett mer tvärfunktionellt team kan medföra är möjligheten att 

överföra arbetsuppgifter som inte kräver en djup kunskap inom ansvarsområdet 

till en anställd med mindre att genomföra under den pågående sprinten.  



Systemförvaltning med en agil metod  - En fallstudie om Scrum inom 

systemförvaltning 

Anton Viklund & Elias Ahlman 2017-06-08 

 

 32 

 

Roller inom systemförvaltning skiljer sig vid första anblick från rolluppsätt-

ningen inom utveckling, När man studerar rollerna närmare är det dock mer lika 

än vad författarna först trott. Som tidigare nämnts så är det svårt att definiera de 

agila rollerna inom en systemförvaltning. Tordrup Heeager och Rose presente-

rar ett liknande fall och en liknande avdelning[2]. I det fallet utsågs en person i 

avdelningen till Scrum master, positionen tillfaller den med störst kunskap 

inom det agila arbetet. Rollen som produktägare tilldelades flera av teamets 

medlemmar på grund utav olika kontakt till olika kunder.  

 

Dagliga Scrum möten fyller inte samma syfte inom den studerade avdelningen 

på samma sätt som de avdelningar som arbetar med utveckling. Detta beror på 

att personalen i stor utsträckning arbetar inom olika områden som inte är kopp-

lade till varandra. Det finns de på avdelningen som arbetar inom samma område 

och dessa använder sig av egna inofficiella dagliga Scrum möten. Det är dock 

rekommenderat av alla externa intervjuade att implementera dagliga Scrum 

möten då det skapar en överblick av arbetssituationen inom arbetslaget samt 

stärker arbetslagets lagkänsla. Detta kan komma att resultera i en större förstå-

else inom alla arbetsområden. Om dessvärre inget värde kommer från mötena 

kan dessa lätt avvecklas inom arbetet utan att gjort någon skada för arbetet. 

5.4 Scrums inverkan på systemförvaltning 

Utifrån implementeringen av Scrum har verksamheten börjat uppmärksamma 

ett antal positiva effekter. Ingen av effekterna kan tyvärr backas upp av mätbar 

data, då ingen data finns tillgänglig för arbetet innan implementeringen. De 

vinster företaget anser vunnit är därför subjektiva åsikter hos de anställda på 

avdelningen. 

5.4.1 Positivinverkan 

Införandet av agila arbetssätt har bidragit till en rad förändringar inom avdel-

ningen. De, i nuläget, positiva förändringarna har sammanställts i matrisen un-

der tillsammans med en potentiellt positiv förändring som kan komma att upp-

stå, baserat på information från andra fall, exempelvis fallstudien TordrupHeea-

ger och Rose [2] genomförde. 

 

Förändringar  Kommentar 

Bättre struktur Införandet av Scrum tavlan och sprintarna har strukturerat upp arbetet på avdelningen. 

Högre effektivitet Tillsammans med den förbättrade strukturen har en högre effektivitetet skapats.  

Bättre kontakt inom avdel-

ningen 
 

Införandet av Scrum planeringsmöten och uppföljningsmöten har skapat diskussioner 

vilket har förbättrat kommunikationen. 

Potentiellt: Bredare kunskap 
inom avdelningen 

Tidigare forskning som beskriver Scrum inom systemförvaltning yrkar på att den 
förvaltande avdelningen övergått från att bestå av specialister till generalister.  
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Tabell 4. Sammanställning av positiva förändringar i arbetet och förklaring av 

dessa. 

 

Införandet av agila arbetssätt har medfört en rad med förändringar till arbetet. 

Den största förändringen som ligger till grund till flera andra positiva föränd-

ringar är bättre struktur i arbetet. Vid införandet av Scrum tavlan samt plane-

ringen av vad som skall utföras kommande sprint har medfört en större struktur 

och hjälper personal definiera och prioritera vilka arbetsuppgifter som skall 

utföras kommande två veckor. Med hjälp av en ökad struktur har även en högre 

effektivitet i arbetet uppmärksammats av de anställda i fallföretaget. Med en 

ökad struktur i arbetet så tydliggörs vilka uppgifter som skall utföras vilket tillå-

ter personalen i fallföretaget att fokusera på dessa uppgifter, snabbt veta vad 

nästa arbetsuppgift är och därmed arbeta mer effektivt. Vid implementering av 

agila arbetssätt har även en bättre kommunikation mellan avdelningens personal 

skapats. Möten i samband med osäkerheter av det nya arbetssättet har fått per-

sonalen att diskutera mer öppet om arbetet i fråga samt dela med sig av infor-

mation rörande sina egna arbetsuppgifter. Att stegvis försöka implementera en 

mer tvärfunktionell avdelning har även lett till att kommunikationen har förbätt-

rats inom avdelningen. Att införa en tvärfunktionell avdelning och en förbättrad 

kommunikation har ökat förståelsen av de anställdas olika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Det har även lett till att personalen har sett hur ansvarsområ-

den är kopplade till varandra.   

5.4.2 Negativinverkan 

I införandet av Scrum på fallföretaget har i nuläget inga negativa trender kopp-

lade till arbetsmetoden identifierats. I teorin där andra företag undersökts har 

dock vissa negativa trender lyfts. Dessa kan även komma att påverka fallföreta-

get i framtiden. 

Tordrup Heeager och Rose nämner att vid införande och agilt arbete och ett 

tvärfunktionellt team kan kontakten med kunder försämras. I traditionell sy-

stemförvaltning skapas en nära relation mellan förvaltningsindivid och dennes 

kund. Detta skapar motivationen att prestera mot kunden och att utföra ett bra 

arbete. Införandet av Scrum kan leda till att kontakten försämras.Det agila arbe-

tet förespråkar även dagliga Scrum möten, sprint planeringsmöten med mera. 

Detta är aktiviteter som kräver tid som annars hade varit lagd på arbetet. En 

avvägning måste göras för att säkerställa att de möten som genomförs adderar 

värde till företaget.[2] 

5.5 Metodtriangulering 

Under studiens genomförande har resultatet av data som analyserats i detta ka-

pitel jämförts gentemot tidigare forskning inom området. Jämförelsen har un-

dersökt gemensamma slutsatser, samt om slutsatser i denna studie har skiljt sig 

gentemot tidigare forskning. I och med denna jämförelse stärks reliabiliteten i 

de slutsatser denna studie generat. 
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6 Slutsatser 
 

Syftet för undersökning har varit att undersöka om, och i så fall hur, agila meto-

der kan tillämpas på en avdelning som arbetar med systemförvaltning. Under-

sökningen har visat att agila arbetsmetoder bidrar med ett antal positiva effekter 

till verksamheten som struktur, effektivitet och kommunikation, samt öppnar 

användandet av Scrum upp för möjligheten att kunskap sprids mellan de an-

ställda på avdelningen. Därför bör agila metoder uppfattas som lämpliga för en 

systemförvaltande avdelning med vissa justeringar på metoden för att passa 

verksamheten.  

 

I denna studie har två frågeställningar besvarats, den första frågeställningen var: 

 

Vad tillför agila metoder till systemförvaltning?  

 

Efter att ha samlat in och analyserat data så kom författarna fram till följande 

slutsats: 

 

Att implementera ett agilt arbetssätt på en systemförvaltande avdelning tillför 

värde till arbetet. Eftersom värde tillförs till arbetet kan agila metoder anses 

lämpade för användning inom systemförvaltning. Inom den studerade avdel-

ningen har en tydlig förbättring av struktur, effektivitet av arbete samt bättre 

kommunikation under möten uppmärksammats. Att dock implementera en ren-

odlad version av Scrum och följa alla rekommendationer inom Scrum är inte att 

rekommendera. Att arbeta agilt på en systemförvaltande avdelning skiljer sig i 

många aspekter från att arbeta agilt inom en utvecklingsavdelning. Det agila 

arbetssättet är framtaget och designad för en utvecklingsavdelning och skräd-

darsydd efter dess förutsättningar och arbetssätt. För det agila arbetet inom en 

systemförvaltande avdelning föreslås en del justeringar av metodens riktlinjer 

och tankesätt. Detta för att en systemförvaltning ska skapa sin version av Scrum 

som stärker deras arbete. 

 

Studiens andra frågeställning var: 

 

Hur kan agila metoder anpassas för att användas inom systemförvalt-

ning?  

 

I studien identifierades i huvudsak fyra områden där systemförvaltning och ut-

veckling skiljer sig så pass att en modifikation på den agila metoden bör 

genomföras för att den ska passa systemförvaltningen. De fyra områden som 

identifierades är följande: 

 

Sprintar – Sprintar inom systemförvaltning bör öppnas upp för att tillåta ovän-

tade aktiviteter. 
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Tvärfunktionella team – Tvärfunktionella team bör eftersträvas för att minska 

individberoende och förbättra systemförvaltningens flexibilitet. 

 

Roller – Rollfördelningen inom en systemförvaltning bör anpassas till att inne-

fatta flera produktägare. 

 

Dagliga möten – Dagliga möten bör implementeras med avsikten att sprida 

kunskap mellan individer. 

 

 

6.1 Validitet och Reliabilitet 

Företag kan variera mycket från fall till fall. Resultatet av denna studie är därför 

riktat mot en specifik typ av företag, och en specifik avdelningsstruktur. Delar 

av resultatet kan möjligtvis ses som en generalisering som går att applicera 

inom andra företag. Men viss anpassning av studiens resultat kan behövas för 

andra verksamheter. Studiens resultat bör fungera som en utgångspunkt för fö-

retag med annorlunda storlek och verksamhetsstruktur, men att man sedan an-

passar de punkter som inte överensstämmer till den egna verksamheten. Studi-

ens resultat är specifik för metoden Scrum, vid andra agila metoder såsom Kan-

ban eller XP kan resultatet skilja sig. Reliabiliteten i studien anses vara god. 

Datan var relevant och tillförlitlig i skrivande stund, värt att betänka är dock att 

företaget som var fallet var i ett implementeringsstadie av metoden. Därför är 

möjligheten att data som är baserad på fallföretaget kan komma att förändras 

när metoden varit i bruk under en längre tidsperiod. Ett exempel på detta är in-

formation rörande tvärfunktionalitet. I dagsläget är inte fallföretaget tvärfunk-

tionellt, men arbetar mot att bli tvärfunktionella. 

6.2 Framtida forskning 

Denna studie har undersökt den agila metoden Scrum i systemförvaltning. Det 

finns ett flertal andra agila metoder vars lämplighet vore intressant att undersö-

ka, såsom XP och Kanban. Samtidigt vore det intressant att ställa metoderna 

mot varandra för att undersöka om någon metod är bättre för en verksamhets 

typ. Under studiens gång har vi sett en avsaknad av generaliserad information 

gällande agila metoder och systemförvaltning, den information som finns hand-

lar till större del om studier som liknar vår. Att en agil metod undersöks i ett fall. 

Ett förslag till vidare forskning vore att undersöka flera agila metoder mot olika 

generaliseringar av verksamheter. 
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Bilaga A: Intervjufrågor Fallföretag 
Intervjufrågor ställda till fallföretagets anställda 

Namn:  
 
Intervjun är helt frivilligt, den kommer enbart användas till detta examensarbe-
te. Du kan när som helst välja att ta tillbaka dina svar, samt vara anonym. 
 
Vill du vara anonym? 
Svar: 
 
Introduktion och tankar 
Vad är din position och dina arbetsuppgifter i bolaget? 
Svar: 
 
Hur tänker ni idag, angående ert nuvarande agila arbetssätt? 
Svar: 
 
Vad förväntar ni er att vinna med ert agila arbete? 
Svar: 
 
Vad tycker ni om det nya arbetssättet om ni jämför med det gam-
la(traditionella)? 
Svar: 
 
Fanns det något ni föredrog i ert gamla arbetssätt? 
Svar: 
 
Förändringsledning 
 
Hur presenteras förändringen till agilt? (var det , “nu gör vi detta” eller diskute-
rades det?) 
Svar: 
 
Vilka alternativ (Scrum/Kanban) diskuterades? 
Svar: 
 
Ville alla övergå till ett agilt arbetssätt? 
Svar: 
  
 Hur stor del av gruppen ville? 
 Svar:  
 
Hur har ni utbildats i det agila? 
Svar: 
 
Hur strukturerat är ert arbete med Scrum(scrum master ) 
Svar: 
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Fanns det “löst” prat i verksamheten innan påbörjad implementation? 
Svar: 
 
Möten 
Hur ofta hålls möten? 
Svar: 
 
Hur hålls möten? 
Svar: 
 
Finns det tid/möjlighet att hålla dagliga möten (15 min)? 
Svar: 
 
Vill du ha dagliga möten? 
Svar: 
 
Implementering 
Vilka problem möter ni i ert arbete med SCRUM? 
Svar: 
 
Vad fungerar bra? 
Svar: 
 
Vad fungerar mindre bra? 
Svar: 
 
Vad vill ni utveckla i ert nuvarande arbete? 
Svar: 
 
Har er tankegång förändrats? (eller använder ni bara verktyg men tänker 
samma?) 
Svar: 
 

 

 

Tidsuppskattning 
Tidsåtgång? 
Svar: 
 
Hur beräknar ni tidsåtgång? 
Svar: 
 
Hur vill ni hantera en tidsplan? 
Svar: 
 
Verktyg för att arbeta agilt 
Vilka verktyg använder ni er av? 
Svar: 
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Vilka verktyg diskuterades?  
Svar: 
 
Var ni delaktiga i valet av verktyg? 
Svar: 
 
Vad tycker ni om att använda er av en Scrum/Kanban board? 
Svar: 
 
Kanban eller Scrum? 
 
Hur viktigt är det för ert arbete att kunna lägga till uppgifter under arbetets 
gång? 
Svar: 
 
Prioriterar ni era uppgifter? 
Svar: 
 
 Om ni prioriterar, hur? 
 Svar: 
 
 Är prioriteringen av uppgifter stabil eller förändras den? 
 Svar: 
 
Händer det att det dyker upp oplanerade uppgifter som måste genomföras 
snarast? 
Svar 
 
Kan alla/många hoppa in och hjälpa till om det blir för mycket arbete? (finns 
någon att dela arbetsbördan med när det blir mycket att göra på din front) 
Svar: 
 
Har tilldelade roller eller ansvarsområden? 
Svar: 
 

Övrigt 
 
Frågor den intervjuade har. 
Svar: 
 
Allmän diskussion: 
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Bilaga B: Intervjufrågor – Externa 
Företag 
Intervjufrågor ställda till externa företag 

Namn: 
Företag: 
 
Intervjun är helt frivilligt, den kommer enbart användas till detta examensarbe-
te. Du kan när som helst välja att ta tillbaka dina svar, samt vara anonym. 
 
Vill du vara anonym? 
Svar: 
 
Introduktion och tankar: 
 
Vad är dina arbetsuppgifter och position inom företaget? 
Svar: 
 
Vilken roll antar du i ert agila arbete (Ex. Scrum master, PO, team member)? 
Svar: 
 
Vad är dina åsikter om ert agila arbete idag? 
Svar: 
 
Hur är det nuvarande agila arbetssättet i jämförelse med ert gamla? 
Svar: 
 
Vad har ni vunnit på att använda ett agilt arbetssätt(Struktur, effektivitet)? 
Svar: 
 
Nuvarande metod: 
 
Vilken metod använder ni inom företaget idag? 
Svar: 
 
Vilka alternativ diskuterades när ni valde agilt arbets-
sätt(Scrum/Kanban/XP/Crystal)? 
Svar: 
 
Vilka verktyg använder ni i kombination med metoden (Jiraetcetc)? 
Svar: 
 
Inom vilket område använder ni er metod? 
Svar: 
 
Vad använder ni metoden till? 
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Svar: 
Implementering: 
 
Största motgångarna vid implementering? 
Svar: 
 
Största fördelarna vid implementering?  
Svar: 
 
Tillvägagångssätt för implementeringen? 
Svar: 
 
 Hur lyftes frågan om ett byte av arbetsmetod? 
 Svar: 
  
 Hur var inställningen till ett byte? 
 Svar: 
 
 Skedde någon form av utbildning i samband med implementeringen? 
 Svar: 
 
Tidsram? Hur snabbt går det att implementera? 
Svar: 
 
Tidiga problem efter implementation? 
Svar: 
 
Om ni hade kunnat göra om implementeringen, vad hade gjorts annorlunda? 
Svar: 
 
Personal-påverkan av implementering? 
Svar: 
 
Har personalen återgått till gamla tankesättet men arbetar iterativt? 
Svar: 
 
Agilt arbetssätt 
 
Hur prioriterar ni aktiviteter? 
Svar: 
 
Hur tidsbegränsar ni (WIP)? 
Svar: 
 
Hur ofta har ni möten? 
Svar 
 
Hur långa är mötena? 
Svar: 
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Hur hanterar ni oväntade nya aktiviteter, direkt till backlog/productbacklog? 
Svar: 
 
Övrigt 
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Bilaga C: Intervjusammanfattning 
Fallföretaget 
 

Introduktion och tankar 

Person 1 anser att implementeringen av det agila arbetssättet är en väldigt in-

tressant process att följa, han förväntar sig ett mer effektivt och strukturerat 

arbete, som tidigare inte funnits på avdelningen. Det han såg som en fördel i 

den tidigare strukturen av avdelningen var den specialiserade kompetens som 

fanns på avdelningen. Det finns en väldigt bred kunskap säger person 1, men 

anser att det kommer bli bättre om alla på avdelningen lär sig att dela med sig 

av kunskapen de besitter. Person 2 som arbetar med system integrering och in-

tegrationslösningar nämner även att avdelningen skall bli bättre på att bryta ner 

de aktiviteter som skall genomföras för att få en bättre överblick av arbetet. 

Person 2 hoppas även att avdelningen skall lära sig att prioritera rätt saker, att 

lära sig skapa en gemensam prioritering. Person 2 tror även att det är viktigt att 

de skapar ett regelverk för prioriteringarna som alla kan förhålla sig till. Så att 

personalen har en klar bild över vad som skall prioriteras. Person 3 som arbetar 

som systemingenjör och förvaltar system och utvecklar program på avdelning-

en, anser att han som ny på avdelningen har svårt att relatera till det gamla ar-

betssättet. Person 3 nämner dock att varje systemansvarig tidigare endast har 

arbetat med det egna systemet men att tanken nu är att avdelningen skall arbeta 

mer i team, någonting som kan bli svårt då alla är så inne i sitt eget sy-

stem.Person 4 har befattning som projektledare på IT-avdelningen, Projektleda-

re och systemansvarig. På denna avdelning har de flesta ansvaret för ett eller 

flera tekniska system. Person 4 är ansvarig för underhåll, inköp, ProTak men 

leder och ansvarar även för uppdrag som rör systemen. Person 4 är osäker på 

om det agila arbetssättet lämpar sig för en förvaltningsavdelning men följer 

gärna utvecklingen. Person 4säger att även om det är tidigt i implementeringen 

så känns det som att sprintarna har skapat en struktur i arbetet men att de fortfa-

rande har en bra väg att gå för att uppnå ett agilt arbetssätt. 

 

Förändringsledning 

Person 1 förklarar att i och med uppdelningen av verksamheten fick avdelning-

en en ny IT struktur. Vid uppdelningen blev många poster lediga utan en ansva-

rig för området, istället för att anställa ny personal delegerades arbetsbördan 

istället ut till den kvarvarande personalen. I och med denna ökning av arbete så 

presenterade ledningen det nya arbetssättet. Det var direkt Scrum som bestäm-

des och inga andra agila metoder diskuterades. Person 2 förklarar att en möjlig 

anledning till att ledningen snabbt valde Scrum är att Scrum tidigare har im-

plementerats på en annan del av verksamheten och detta ledde till att inget an-

nat arbetssätt undersöktes utan anammades och började implementeras.  Enligt 

alla intervjuade har ingen utbildning inom det agila arbetssättet givits avdel-

ningen men samtliga anger att en utbildning hade varit önskvärt och troligen 
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gynnat implementeringen.  Person 3 nämner att trots ingen utbildning har givits 

inom ämnet har dokument delats ut som beskriver det agila arbetet. 

 

 

 

 

Möten 

Samtliga intervjuade berättar att det hölls två möten per sprint, avdelningen 

arbetar i två veckors sprintar. Första mötet hålls första dagen av sprinten för att 

planera upp den kommande sprinten, nästkommande måndag hålls ett möte för 

en genomgång av sprinten. Under det andra mötet diskuteras vad som genom-

fördes och vad som skall göras kommande vecka. I dagsläget används används 

inte de dagliga scrum mötena på avdelningen och uppfattningen om de bör im-

plementeras på avdelningen är delad. Fyra av de fem intervjuade säger att de 

gärna testar att implementera den typen av möten men är osäkra på hur det hjäl-

per avdelningen medens en på avdelningen inte ser hur mötet skulle vara gynn-

samt för avdelningen och därmed inte är för en implementering av dagliga 

scrummöten. Person 4 nämner att han gärna ser en implementering av dagliga 

Scrum möten då han anser att det kan hjälpa med lagkänslan de söker på avdel-

ningen men nämner även att han är osäker på om någon på avdelningen, inklu-

sive per, finner det gynnsamt för arbetet att höra vad som presenteras inom var-

andras ansvarsområde. Person 3 och Person 1 som arbetar inom samma område 

har inofficiellt börjat använda sig av egna dagliga scrum möten och genom-

gångar av vilket arbete som skall utföras och vad som har utförts. De känner 

båda att detta har givit en struktur till deras arbete. 

 

Implementering  

I det nuvarande steget av implementeringen anser Person 1 att det största pro-

blemet är hur väl de bryter ner de aktiviteter som skall genomföras. Idag har 

ingen på avdelningen bemästrat nedbrytningen av aktiviteter vilket resulterar i 

att uppgifterna blir väl definierade samt att det inte skänker den struktur i arbe-

tet som hade kunnat önskats.  Det kan även vara svårt att veta vilka uppgifter 

som skall in i verktyget jira och vad som inte skall in säger Person 1. I dagslä-

get anser Person 1 att avdelningen inte har kommit in i det agila tänket utan 

endast följer en metod så gott de kan. Ett problem som person 4 kan se vid im-

plementeringen av det agila arbetssättet är hur en arbetsgrupp av specialister 

skall bli en tvärfunktionell arbetsgrupp. Per hoppas att det är någonting som kan 

ske över tid och kanske är någonting som kan påskyndas med hjälp av dagliga 

scrum möten. Person 2 nämner att trots att avdelningen börjat arbeta med agila 

arbetssättet har tankegången ännu inte blivit “agil”. Person 2 tror dock detta 

kommer förändras under tiden som avdelningen anpassas till det agila arbetssät-

tet.  

 

Tidsuppskattning 

Enligt samtliga intervjuade används ingen metod för att estimera tidsåtgången 

av arbetet som läggs in i sprinten. Estimeringen görs individuellt för det område 

som ansvarar för med hjälp av tidigare erfarenheter. Person 1 nämner dock att 
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en övre gräns av WIP skulle vara önskvärt då det är lätt att bedöma fel av tids-

åtgången då aktiviteterna som läggs in i sprinten fortfarande inte är nedbrutna 

till optimal storlek. 

 

Verktyg för att arbeta agilt 

samtliga intervjuade berättar att endast programmet Jira för att planera och 

strukturera upp arbetet som skall utföras under sprinten. Det är ett verktyg som 

underlättar arbetet då det visualiserar arbetet som behöver genomföras säger 

Person 1.  

Problematik i det agila arbetet 

Enligt Person 1 är ett problem som dykt upp under implementeringen hur sprin-

tarna låses under sprinten. Det är enligt Scrums arbetssätt är det högst rekom-

menderat att inte lägga till aktiviteter under sprintens gång. Samtliga intervjua-

de nämner att denna reglering inte är möjlig i den typ av avdelning som an-

vänds. Enligt Person 1 inkommer större eller mindre akuta fall som måste åt-

gärdas nästan dagligen, detta medför att så ett öppnare system av sprintar behö-

ver användas. Med den redan fyllda sprinten blir det därmed även problematiskt 

med arbetsbelastningen och det blir lätt att en sprint fylls till graden att alla ak-

tiviteter i sprinten inte hinner genomföras säger Person 2. Person 2 nämner även 

att ett ytterligare problem som dykt upp är att strukturen att använda sig av ett 

krossfunktionella team för att se till att alla av personalen skall kunna utföra 

alla typer av arbete kommer bli ytterst svårt att genomföra. Det vore bra om alla 

på avdelningen skulle dela med sig av de kunskaper de besitter men tror även 

att detta skulle vara en lång och utdragen process som skulle behövas utföras i 

samband med arbetets gång. 
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Bilaga D: Intervjusammanfattning 
externa intervjuer 
 

Intervju med agil coach (Person 7) 

 

Introduktion och tankar 
Person 7 arbetar som projektledare på försäkringskassan och agil coach. Då hon 

i sin roll inte är bunden till ett specifikt företag har intervjufrågorna till Person 7 

varit en variation på de frågor andra företag fick. 

 

Implementering 
Person 7 har en hel del erfarenhet kring implementeringen av agila metoder i 

företag på grund av hennes arbete som agil coach. Normalt sett räknar hon med 

att en implementering av exempelvis Scrum kan ta upp till ett år innan ett team 

blir självgående, att få en organisation att anamma ett agilt arbetssätt kan ta så 

mycket som 7 år. Detta anser Person 7 bero på att verksamheten då måste för-

ändra sin tankegång kring sitt arbete, och att ändra folks tankesätt tar tid. För att 

ge verksamheter bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med sin implemen-

tering förespråkar Person 7 att teamen genomför utbildningar inom agilt arbete 

tillsammans. Alternativt kan verksamheten skicka iväg en eller flera som sedan 

sprider kunskapen vidare internt i verksamheten. Tidsramen för dessa kan vara 

2-3 dagar och kan fortgå så lång tid som 2 månader. I Person 7s arbete som agil 

coach stannar hon ofta länge på företagen för att säkerställa att inte företagen 

faller tillbaka in i gamla vanor, något som tydligen är lätt hänt. En stor del av 

implementations arbetet handlar om att “peppa”/motivera de anställda i deras 

arbete. 

 

Person 7 anser att bland det svåraste som kan uppstå i en verksamhet som för-

söker implementera agila metoder är själsproblem. Alltså att vissa anställda inte 

klarar av pressen av att kontinuerligt träffas och rapportera vad det är man arbe-

tat med. Alla människor kan inte hantera att ha dagliga deadlines att möta. 

 

Agilt arbetssätt 
Ett problem som lyfts under fallföretagetsScrum möten har varit hur teamet ska 

prioritera sina aktiviteter. Att prioritera aktiviteter anser Person 7 vara “skit-

svårt” och föreslår att teamen bryter ner aktiviteterna efter funktionalitet. För att 

framgångsrikt köra sina sprintar i Scrum trycker Person 7 på att teamet måste 

utföra en retro i sin sprint där man analyserar hur sprinten gått och varför, even-

tuellt, vissa aktiviteter inte hanns med. Utifrån information från retro-analysen 

kan sedan teamen bättre bryta ner sina aktiviteter framöver.  

 

När det kommer till att estimera tid föreslår Person 7 att man sätter upp en refe-

rens story som man sedan bedömer relativt till. Istället för att fokusera på tim-
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mar är ett enklare alternativ att fokusera på komplexiteten i det som ska göras 

istället. I slutändan är det ofta erfarenheten hos teamets medlemmar som avgör 

hur väl estimeringen av tiden utförs. 

 

Intervju med Tetra Pak (Person 8) 

Introduktion och tankar 
Person 8 arbetar för Tetra Pak som, bland annat, projektledare och innehar rol-

len som PO i ett av företagets Scrum-team. Inom Tetra Pak tycker Person 8 att 

det agila arbetssättet de arbetar utifrån (scrum) fungerar bra på såväl korta som 

långa typer av projekt. Företaget har använt sig av Scrum i drygt 2 år och har 

kunnat reducera sin time to market med 40% för projekt med en tidsram på cir-

ka 3 månader. Generellt sett sjunker tidsreducering i samband med att projek-

tets tidsram blir större. För ett projekt som är ett halvår långt är time to market 

reducerat med cirka 15%. Överlag tycker Person 8 att det är en klar förbättring. 

 

En klar fördel Person 8 ser med övergången är hur hanteringen av tillgängliga 

resurser i form av personal har förbättrats. Tidigare var personalen splittrade 

och delaktiga i flera olika projekt med olika arbetsledare samtidigt. Detta ledde 

i sin tur till en viss splittring av resurser då personalen var tvungen att ställa om 

sig mellan de olika projekten och anpassa sig till olika typer av grupper med 

olika typer av ledare. I och med införandet av Scrum enas personal i olika fasta 

team som inte förändras vilket motverkar denna effektivitetsförlust. Ett mål 

med införandet av Scrum var även att teamen skulle få en starkare ägande käns-

la samt känna att det är teamet som har ansvaret, inte bara projektledaren. Tea-

met får hela ansvaret att Definiera-Göra-Leverera. 

 

Nuvarande metod 
Företaget har testat att köra både Scrum och Kanban. Kanban introducerades på 

en automationsavdelning där en mängd mindre projekt ofta kördes och persona-

len var specialister inom sina områden. Person 8anser att Kanban fungerar hyf-

sat för den typen av områden. När resterande delar av företaget övergick till 

Scrum fanns det fortfarande en del backoffice som fortsatte med Kanban, 

Scrum-teamen fick då flagga ner sina aktiviteter till Kanban-teamens board. 

Detta resulterade i en svårare planering vilket resulterade i ett fullständigt byte 

till Scrum. Tetra Pak bröt ner den avdelning som körde Kanban och fördelade 

ut dess kompetenser i Scrum-teamen samt skapades en utvecklingsplan för hur 

man breddar kompetensen i bolaget. 

 

Person 8 lyfter fram hur man i mjukvarubranschen, där agila arbetsmetoder 

kommer ifrån, har ett Scrum-team där majoriteten av teamets medlemmar kan 

utföra varandras uppgifter. Detta skiljer sig ifrån den typ av arbete Person 8 och 

hans team utför, då de är mer riktade mot hårdvaruutveckling och har team 

uppbyggda av mer specialiserade medlemmar. Detta har i sin tur lett till att Tet-

ra Pak fått anpassa Scrum lite till den egna verksamheten, utan att avvika från 

Scrums grundkoncept. Ett exempel på en anpassning som genomförts är att 

förlänga sprintens tidslängd till 4 veckor. 
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En positiv effekt av Scrum som Person 8 uppmärksammat är att teamen får 

feedback och credit var 4:e vecka för utfört arbete, istället för var 9:e månad. 

 

I sitt arbete med Scrum använder sig Tetra Pak inte av några digitala verktyg. 

Istället har de valt att dedikera ett specifikt område där de olika teamen håller 

till. I detta område har de bland annat ett stort bord där de kan ha sina Scrum-

möten, samt har varje team sin egen vägg med en Scrum board. Scrum boar-

dens upplägg ser ut som den i verktyget Jira. Anledningen till att Tetra Pak valt 

att frångå digitala verktyg såsom Jira är feedback från pilottesterna av Scrum, 

samt att företaget tidigare kört pulsning. Person 8 anser att diskussionen och 

interaktionen inom teamet blir bättre med företagets nuvarande upplägg, än om 

de hade använts sig av ett dataprogram där man bara flyttar boxar. 

 

Tetra Pak använder sig av dagliga scrum möten som är 20 minuter långa. Under 

dessa möten får varje medlem i teamet gå fram till Scrum-boarden och berätta 

vilken task hen arbetade med igår, hur mycket tid det är kvar på den tasken, vad 

hen ska arbeta med idag samt vilka hinder som finns i hens arbete. Varje med-

lem informerar hela teamet i vad som händer, efter alla varit framme har också 

PO fått all information om vad som försiggår. Eventuella knutar löser gruppens 

Scrummaster.  

 

Implementering 
 

Person 8 nämner att Tetra Pak ganska omgående valde att använda sig av 

Scrum.Kanban undersöktes också, men ansågs inte ha full kompabilitet med 

verksamheten. Kanban var, som tidigare nämnt, testat i delar av verksamheten 

men Olle anser att inget riktigt tappert försök gjordes för att försöka implemen-

tera Kanban över hela verksamheten. När sedan Scrum lyfts fram inom Tetra 

Pak gjordes beslutet att verkligen satsa på att implementera metoden. Startskot-

tet för implementationen av agila metoder anser Person 8 vara när Ericsson tap-

pade en hel del personal som i sin tur gick vidare till att skapa konsultfirmor. 

Dessa konsultfirmor gjorde att kompetensen för att använda sig av agila ar-

betsmetoder blev väldigt tillgänglig i företagets omgivning.  

 

Tidiga motgångar Tetra Pak stötte på under sin implementation var att det blev 

lite knepigt när delar av organisationen körde scrum och andra delar körde tra-

ditionellt. Det blev då en viss resurs splittring. Det Person 8 anser vara det svå-

raste steget att övervinna är att få med sig alla personer i förändringen. Verk-

samheten måste också låta förändringen ta den tid som behövs. För att underlät-

ta införandet av en metod som Scrum in i verksamheten förespråkar Person 8 

användandet av piloter. Dessa piloter kan sedan leda till att sponsorer uppstår 

som kan förespråka arbetssättet för resten av verksamheten. Person 8 berättar 

att Tetra Pak tog in en extern person(agil coach) som var väldigt kunnig inom 

området för att hjälpa företaget med dess implementation och styrker nyttan av 

extern hjälp under implementationen.  

 

I samband med implementationen utbildades projektledare och linjechefer med 

hjälp av, bland annat, en workshop och ett antal träffar där de läste och diskute-
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rade metodologin. Detta för att projektledarna och linjecheferna skulle kunna 

leda förändringsarbetet. Medlemmarna i Scrum-teamen fick istället en dagsut-

bildning som den agila coachen höll i, där bland annat en övningssprint genom-

fördes. Ytterligare sker löpande utbildning av teamen framme vid deras Scrum-

tavla. Olle anser att det Tetra Pak har gjort som särskiljer dem från mängden, är 

att investera i teamutveckling. Under teamutvecklingen närvarar hela teamet 

inklusive Scrum master och PO. Tillsammans går gruppen igenom hur med-

lemmarna fungerar individuellt, samt hur de hanterar utmaningar och stress. 

 

Om Person 8 haft möjligheten att göra om implementeringen hade han försökt 

att i ett tidigare skede fokusera på rollerna mellan scrummaster och PO. Olle 

anser också att det i en uppstart är enklare för teamen att få nya projekt som de 

själva startar, istället för att överta gamla projekt. 

 

I och med att Scrum införts upplever Person 8 att teamen känner sig mindre 

splittrade. Detta beror på att medlemmarna inte är lika delade mellan olika pro-

jekt och olika projektgrupper. Teamen kan fortfarande arbeta med 3-4 olika 

projekt, men man hoppar inte mellan olika grupper. Uppstår det problem i arbe-

tet finns det bara en ansvarig person, vilket reducerar interaktioner. Person 8 

anser att teamen idag har större tillgång till hjälp och assistans och att persona-

len generellt känner sig bättre tillgodosedda.  

 

Agilt arbetssätt 
 

Prioriteringar inom Tetra Paks scrumprojekt beror delvis på vad teamet arbetar 

med. Arbetar teamen med problemlösning utåt mot kunder prioriteras aktivite-

terna utefter problemens kritikalitet och storleken på kunden. Teamen som ar-

betar med produktutveckling bygger istället sin prioritering på lönsamhet. 

Gemensamt säger Person 8 att prioriteringar bygger på kritikalitet och business 

case. PO lägger in vilka projekt som ska utföras samt har en roadmap som är 

verifierad av ledning. Vid själva utförandet av sprintar är teamet delaktiga i 

prioriteringen då Person 8 säger att teamet själva vet bäst vad som ska utföras. 

 

Innan varje sprint lägger varje medlem in sin tillgängliga tid inför den kom-

mande sprinten. PO har redan utfört en preliminär bedömning av tidsåtgången 

på aktiviteter han lagt in i backlog. För att definiera tidsåtgången på aktiviteter-

na använder sig PO av en T-shirt modell (s-m-l-xl). Det tar ett antal sprintar 

innan PO och teamet är synkade i sin bedömning av tidsåtgång. När man sedan 

estimerar aktiviteterna för sprinten som ska köras estimerar man aktiviteterna 

till en timnivå, inga aktiviteter får vara större än 20 timmar. När man sedan läg-

ger in aktiviteter för sin sprint fyller man på med aktiviteter tills man når 80% 

av den tid som medlemmarna satt som tillgänglig. Behöver någon aktivitet tas 

bort för att den inte får plats vänder teamet sig till PO för prioritering. Tetra Pak 

planerar bara in aktiviteter på 80% av den tillgängliga tiden. Resterande 20% är 

fördelade där 10% går till möten och backlogroaming samt 10% är den tid som 

går bort när man hoppar mellan aktiviteter. Teamet måste själva hitta hur stor 

buffert de behöver. Teamutveckling sker genom retrospectives. 
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Tetra Pak har daily meetings som är 20 minuter långa. Olle anser att tidsläng-

den på mötena är mindre viktigt, det viktiga är att gruppen hinner uppdatera 

varandra hur det ligger till. Tetra Pak kom fram till tiden 20 minuter efter test-

ning. 

 

I Person 8 team börjar sprinten med att gruppen har 1 dag planering där grup-

pen går igenom de olika aktiviteterna i backlog och planerar vad som ska utfö-

ras under kommande sprint. Sprinten körs sedan i 4 veckor, sista veckan har 

gruppen 2 möten på 1 timme styck (backlogroaming). När teamet kommit till 

slutet av sprinten hålls en sprintrevy och en retrospective, dagen efter börjar 

hela cykeln om. Person 8 säger att i hans fall bygger teamet upp backloggen 

själva, och Person 8 i form av PO sköter prioritering med feedback från teamet. 

 

Person 8 brukar avsätta en aktivitet på cirka 30 timmar i varje sprint som är 

tänkt att täcka oförutsedda händelser. En grundregel Person 8 anser finns är att 

teamet inte bör störas under sin sprint. Om en oförutsedd händelse skulle uppstå 

bör PO ha förberett sig genom att tänka “om något kommer in, vad tar jag 

bort”. 

 

Intervju med DeWire (Person 9) 

Introduktion och tankar 
Person 9 har tidigare varit involverad i Telias projekt “Telia goes agile” och har 

stor erfarenhet av implementering av ett agilt arbetssätt på en verksamhet. Per-

son 9 anser att huvudsyftet för att implementera ett agilt arbetssätt är för att 

“komma närmare målet”. Med detta menar hon att förutsättningar förändras 

under arbetets gång, kunden kan få nya ideer och tankar runt projektet vilket 

med det traditionella arbetssättet skulle bli en dyr och tidskrävande process. 

Med ett agilt arbetssätt och en nära kontakt mellan kund och utvecklare låter 

detta projektet att alltid följa kundens önskemål och vid projektets slut vara en 

produkt som är närmare kundens önskemål än vid traditionell projektstyrning. 

 

Nuvarande metod 
Vid införandet av det agila arbetssättet på telia användes en version av Scrum. 

Telia valde att använda sig av fler möten än vad som används under en renodlad 

Scrum. De använde sig även av fler roller än vad som traditionellt görs inom 

Scrum. utöver PO, SM och DT användes även Leaddevelopers. 

 

Implementering 
Vid början av projektet, “Telia Goes Agile”, implementerades endast Scrum på 

en isolerad del och valde alltså en Site per Site implementering där implemente-

ringen sker en avdelning i taget. Verksamheten stötte på många motgångar un-

der implementeringen och Person 9 anser att det största problemet är personalen 

i sig. Vid en implementering krävs en respekt för människan i fråga. Då perso-

nalen har arbetat på ett visst sätt under en längre tid finns en trygghet i det ar-

betssättet och det kan därför vara svårt att övertyga personalen och motivera en 

förändring av arbetssätt. En av fördelarna med det agila arbetssättet är att det 

snabbt ger ett reslutat och det går fort att “hamna rätt” i arbetet. Vid tidigare 
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resultat under förändring ökar detta moralen hos personalen.  Ett annat pro-

blemsom tog sitt fäste i början av implementeringen var tidsestimeringen av 

aktiviteter vilket i sin tur resulterade att sprintarna inte blev helt slutförda utan 

att aktiviteter fick läggas in i kommande sprint.  

 

 

 

 

 

Agilt arbetssätt 

Som i alltid i Scrum är det PO som prioriterar aktiviteterna som skall genomfö-

ras .Idagsläget har ingen begränsning på WIP implementerats utan arbetsbördan 

estimeras och sedan utförs arbetet i högsta möjliga mån. Estimeringen förbätt-

ras med varje sprint och är inget problem längre fram under implementeringen 

då personalen blivit mer erfaren i estimeringen. Vid tillfällen där en oväntad 

aktivitet tvingas in i sprinten är det upp till PO att avgöra vilken aktivitet som 

får prioriteras ned och därmed kanske inte hinnas med.   

 

Övrigt 

Vid implementering av Scrum anser Person 9 att en implementering av hela 

Scrum skall utföras i början av implementeringen. Om delar av Scrum senare 

inte skulle passa verksamheten eller avdelningen kan dessa avvecklas i efter-

hand. 

 


