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Abstract 
For a long time there has been issues about time estimation in IT-projects. Despite the 
fact that we went from the traditional waterfall model to the agile methods, the 
challenges of time estimation has continued. The agile methods do not solve the 
problems. A technique that agile teams have chosen to apply in order to solve this 
problem is planning poker. The technique is based on a method that includes a number 
of steps for implementation. This study is conducted to investigate whether methods 
such as planning poker for time estimation provide agile team support to make safer 
time estimates in agile IT-projects. The study also investigates how the process of 
planning poker is applied in practice. The study is based on interviews and a literature 
study that has compiled in a result that has been analysed. The result shows that agile 
teams choose to modify the prescribed method of planning poker to streamline the 
process as they find that some steps in the prescribed method are unnecessary. This 
result differences from earlier research where praxis is that you follow all steps of the 
prescribed method. Further a number of challenges that comes at an adaptation of the 
technique are identified. The result also shows that planning poker creates better 
discussion and understanding of matters for the agile team. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har agila metoder blivit ett allt mer etablerat arbetssätt för företag och 
organisationer med verksamhet inom IT och ses mer eller mindre som en standard inom 
branschen idag. Efter en konferens i Wasatch-bergen 2001 släpptes ”The Agile Manifesto” 
där en grupp framgångsrika ledare inom branschen hade kommit fram till ett antal 
gemensamma värderingar och principer att förhålla sig till inom agila metoder (Manifesto 
for Agile Software Development, 2001). Branschen upplevde att den traditionella 
vattenfallsmodellen hade stora brister som behövde förändras. En av flera brister 
branschen såg i den traditionella vattenfallsmodellen var att det inte togs någon hänsyn 
till att anpassa tidsaspekten under projektets gång (Goswami, Jasuja, & Dhir, 2016). 
Tidigare ansågs det att specifikationerna för projekten i regel var mer eller mindre 
perfekta och utgick från att alla tidsramar skulle hålla så länge alla projektdeltagare höll 
sig till specifikationen (Goswami, Jasuja, & Dhir, 2016). Problemet med detta är att 
verkligheten ser annorlunda ut. I princip alla projekt innehåller oväntade utmaningar och 
hinder som det inte har estimerats för i den ursprungliga specifikationen (Cohn, 2005). 
Av denna anledning växte tidsestimering med agila metoder fram där det accepteras att 
det finns osäkerhet i projekten. Därför delas estimeringen för projekten upp i mindre 
delar, i syfte att minska osäkerheten (Cohn, 2005). Då det agila arbetet sker i iterationer, 
så finns det möjlighet att anpassa tidsestimeringarna allt efter projektets gång (Cohn, 
2005).  

Men trots förändringen från den traditionella vattenfallsmodellen till de agila 
metoderna har utmaningen med tidsestimering kvarstått. De agila metoderna löser inte 
problematiken med tidsestimering. I en studie som Popli & Chauhan (2013) publicerat 
redogör författarna för att majoriteten av agila IT-projekt går över budget, blir försenade 
eller helt enkelt inte lyckas leva upp till förväntningarna från användarna. Popli & 
Chauhan (2013) redogör i sin “Research Challenges of Agile Estimation” att det finns ett 
antal riskfaktorer och osäkerheter vid genomförandet av tidsestimering inom agila 
metoder som är svåra att övervinna. Dessa riskfaktorer och osäkerheter som Popli & 
Chauhan (2013) beskriver är i praktiken svåra att hantera och tidsestimering är 
fortfarande en av de tuffaste utmaningarna inom agil mjukvaruutveckling. Eftersom en 
felaktig tidsestimering kan bli mycket dyr för en organisation eller ett företag har det 
blivit erkänt som ett av de viktigaste momenten för mjukvaruutveckling (Idri, Abnane, & 
Abran, 2016).  

För att minska risken för dålig tidsestimeringen har det utvecklats ett antal verktyg, 
tekniker och tillvägagångssätt för att minimera osäkerheter och risker i estimeringarna. 
En teknik för att göra detta som är etablerad och välkänd är planning poker. Tekniken 
med planning poker bygger kortfattat på en metod som appliceras inom ett team för att 
tillsammans komma fram till ett tidsestimat. Anledningen till att applicera tekniken är 
framförallt att komma närmare ett bra och realistiskt estimat för olika ärenden. Denna 
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studie behandlar således tekniken planning poker för att undersöka hur tekniken 
appliceras i praktiken och undersöker vilka fördelar och nackdelar som finns med 
tekniken. Studien redovisar också vilket värde planning poker skapar för att minska 
problematiken med tidsestimering inom agila IT-projekt.  

1.2 Syfte 
Studien har som syfte att undersöka om metoder för tidsestimering ger agila team stöd 
för att göra säkrare tidsuppskattning i sprintar. I vår studie har vi fokuserat på Planing 
poker som metod och om det kan bidra till en säkrare tidsestimering. 

1.3 Problemformulering 
Vi vill undersöka hur man i praktiken kan tillämpa planning poker som en teknik för 
tidsestimering. Vi vill studera om det inom en verksamhet upplevs att tekniken bidrar till 
en bättre tidsestimering. Vi intresserar oss också för hur processen av planning poker ser 
ut i praktiken i förhållande till den föreskrivna metoden. Slutligen vill vi undersöka vilka 
utmaningar det finns relaterat till planning poker och identifiera vilka dessa utmaningar 
är. Våra frågeställningar är därmed följande:  
 

• På vilket sätt bidrar planning poker till en bättre tidsestimering för ett agilt IT-
projekt på en statlig myndighet? 

• Vilka utmaningar finns det med att använda planning poker som teknik för 
tidsestimering i agila IT-projekt? 

• Hur skiljer sig processen av planning poker i praktiken i förhållande till den 
föreskrivna metoden?  

1.4 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till att undersöka en statlig verksamhet som primärt arbetar med IT 
som verksamhetsområde och vi har inte tittat på hur det kan se ut i andra kontexter. 
Slutligen har vi avgränsat oss till att endast undersöka tekniken planning poker inom 
agila team som huvudsakligen utgår från den agila metoden SCRUM i sitt dagliga arbete.   
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2. Relaterad forskning 
I detta avsnitt presenteras relaterad forskning som har tagits fram under vår 
litteratursökning med utgångspunkt från studiens syfte och problemformulering. Vi har 
primärt sökt efter relaterad forskning inom effort estimation, effort estimation challenges 
och planning poker. Utifrån detta har vi undersökt relaterad forskning gällande 
tidsestimering inom agila IT-projekt, planning poker som teknik, utmaningar med 
tekniken och hur denna teknik tillämpas i praktiken. Utifrån informatik som 
forskningsområde har vi valt den agila metodiken som ingångspunkt. Därefter har vi 
avgränsat oss till agil tidsestimering vilket senare ledde in oss till metoden planning poker 
och dess funktion inom agil tidsestimering. 
 

2.1 Tidsestimering i agila projekt  
Estimering med agila metoder inom IT-projekt växte fram på grund av osäkerheten i den 
traditionella vattenfallsmodellen där det inte togs någon hänsyn till att anpassa 
tidsaspekten under projektets gång (Cohn, 2005). Anledningen var då att det ansågs att 
specifikationerna för projekten var mer eller mindre perfekta och att alla tidsramar skulle 
hålla så länge deltagare höll sig till specifikationen (Cohn, 2005). Vanligast 
förekommande är att uppdrag innehåller utmaningar som verksamheter inte har räknat 
med i den ursprungliga specifikationen (Cohn, 2005). Agil estimering accepterar att det 
finns osäkerhet och delar därför upp estimeringen i projektet i mindre delar för att 
minska osäkerheten (Cohn, 2005). Sker arbetet i iterationer som agila metoder 
förespråkar finns det möjlighet att ändra estimeringar allt efter projektets gång (Cohn, 
2005). Därmed tas beslut med den mest aktuella informationen och osäkerheten för 
projektets estimering blir mindre, förändring i prioritering kan även göras om en uppgift 
visar sig ha en högre svårighetsgrad än vad som först estimerades (Cohn, 2005). 

 Däremot har det visat sig att de agila metoderna inte löser hela problematiken med 
tidsestimeringen. Utövare upplever fortfarande en utmaning i att det är stor osäkerhet i 
tidsestimeringarna och trots den förändring som skett där utövare gått från 
vattenfallsmodellen till det agila förhållningssättet kvarstår utmaningar. Det är således 
fortfarande en utmaning för företag och organisationer som arbetar med agila IT-projekt 
att lyckas genomföra en realistisk och bra tidsestimering för ett projekt (Gandomani, Wei, 
& Binhamid, 2014). Många projekt går över budget, blir försenade eller lyckas helt enkelt 
inte leva upp till förväntningarna från användarna (Popli & Chauhan, 2013). 
Tidsestimering inom agila IT-projekt har därför blivit erkänt som ett av de viktigaste och 
svåraste momenten för mjukvaruutveckling (Idri, Abnane, & Abran, 2016). 

 För att beskriva vad tidsestimering är kan man kortfattat säga att det är en 
kvalificerad uppskattning på hur lång tid en uppgift kommer ta att utföra samt vilka 
resurser som kommer krävas från det team som tagit sig an uppgiften (Miranda, Bourque, 
& Abran, 2009). Sannolikheten att den tidsestimering som görs sedan ligger under eller 
över det faktiska resultatet är lika stor (Kitchenham & Linkman, 1997). Ett agilt team 
måste göra kontinuerliga tidsestimeringar genom hela projektet för olika sprintar och att 
lyckas göra det korrekt är en utmaning då det finns många riskfaktorer och osäkerheter 
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som måste tas i beaktande (Popli & Chauhan, 2013). Popli & Chauhan (2013) redogör i sin 
artikel “Research Challenges of Agile Estimation” för vilka dessa osäkra riskfaktorer är. 
Författarna beskriver följande faktorer:  
 

1. Metodval - Metodvalen är en viktig del i hur estimeringen lyckas. För att göra en bra 
estimering behövs metoder som tar erfarenhet från tidigare misslyckanden i beaktande där 
det genomförs utvärderingar för att undvika detta i nästa estimeringsfas. 

2. Arbetspolitik - Det är viktigt att estimeringen görs på ett sätt som motsvarar den 
arbetskraft som gruppen klarar av. Att göra en estimering efter kunden eller ledningens 
önskemål leder till optimistiska och felaktiga estimeringar. 

3. Kommunikation med kund – Missförstånd i kommunikationen med kunden är en 
vanlig orsak till dålig estimering. Detta innefattar ofärdiga uppdragsbeskrivningar som kan 
misstolkas eller att det sker en kravändring som inte kommuniceras på ett korrekt sätt.  

4. Ledning - Ledningen måste vara villig att utvärdera tidigare projekt och ta den 
erfarenheten in i nästa projekt för att göra bättre estimeringar. Att inte vara delaktig i 
utvärdering och estimering leder till större risk för felaktiga beslut och estimeringar. 

5. Osäkerhet - Estimering genomförs alltid med en viss mån av antaganden, desto fler 
antaganden desto större osäker blir det i en estimering. Osäkerhet kan skapas inom alla 
ovan nämnda punkter och det är genom att inte utföra dessa punkter korrekt som utövare 
utsätter estimeringen för större osäkerhet, vilket leder till sämre estimering. 

6. Självinsikt - Alla ovan nämnda punkter är riskfaktorer som kan leda till sämre 
estimering. För att se alla dessa risker krävs en stor självinsikt. Popli & Chauhan (2013) 
beskriver hur det går att anpassa konstruktionen av Johari fönstret (LUFT & NGHAM, 
1955) sett till en grupp istället för en individ och utifrån det försöka maximera sin 
självinsikt och således minimera riskfaktorerna. Detta kräver både expertis och erfarenhet 
vilket ofta är något som kommer med tiden. Av denna anledning är det svårt att bygga 
denna kunskap utan ett antal försök och ett antal eventuella misslyckande. 

Tabell 1. Riskfaktorer vid tidsestimering. Baseras på den studie som Popli & Chauhan 
(2013) genomfört.  

Som beskrivs ovan finns riskfaktorer som måste beaktas i alla olika abstraktionsnivåer av 
riskhanteringen. Detta leder till att det krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna 
upptäcka risker. Det behövs ännu mer erfarenhet för att förhindra och arbeta mot 
minimala risker i agil tidsestimering (Popli & Chauhan, 2013). Konsekvenserna av detta 
är att lyckad riskhantering ofta är beroende av erfarenhet och är därför svårt att uppnå i 
en oerfaren grupp där gruppmedlemmarna har svårt att uppfatta de olika 
abstraktionsnivåerna av riskhanteringen. 
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Tidsestimering används för att ligga till grund för en arbetsplan (Popli & Chauhan, 2013). 
Tidsestimering och arbetsplan är något som är väldigt integrerat och tidsestimering är det 
som ligger till grund för hur projektets läggs upp och blir därför ett centralt argument för 
hur beslutsfattandet inom projektet hanteras (Popli & Chauhan, 2013).  

Børte, Ludvigsen & Mørch (2012) genomförde en studie om estimering i ett 
gruppsammanhang där de undersökte om diskussioner i grupp skapar en mer exakt 
estimering än den individuella estimeringsprocessen. Det som framkom i studien var att 
när gruppen började diskutera ett uppdrag fanns det en risk för att de senare vid 
estimeringen var färgade av det första som gruppen tagit upp i diskussionen och därför 
gjorde ett estimat utifrån det. Dock var detta inte bevisat då studien inte var av den typ 
som undersöker psykologiska faktorer, men det var tydligt att saker som togs upp tidigt i 
diskussionen hängde kvar under hela estimeringen (Børte, Ludvigsen & Mørch, 2012).  

Alla ovan nämnda utmaningar och försvårande faktorer ligger till grund för att det 
funnits ett behov efter alternativa tillvägagångssätt, tekniker och verktyg för att lyckas 
med tidsestimering. Det finns idag ett antal aktuella tekniker för att underlätta just 
tidsestimering. Dessa är samtliga baserade på att förtydliga storlek på uppdrag och sätta 
värden på uppdrag så att de kan ställas emot varandra och att det därmed kan skapas 
referenser i syfte  att underlätta tidsestimeringen. Tre vanliga tekniker är; planning poker, 
dot voting och T-shirt size voting. Alla tre teknikerna är aktuella för att underlätta 
tidsestimering och används i det syftet. Vi har valt att titta närmare på en av dessa 
tekniker, nämligen planning poker som vi beskriver närmare i nästa kapitel.  

2.2 Planning poker  
På grund av de ovan nämnda utmaningarna som finns förknippade med tidsestimering 
inom agila IT-projekt har det utvecklats ett antal olika verktyg och tekniker i syfte att 
tackla dessa utmaningar. En av dessa tekniker är planning poker. Planning poker är en 
teknik som kan tillämpas vid tidsestimering för agila IT-projekt och den är etablerad 
inom bland annat den agila metodiken SCRUM (Agarwal, 2017). Tekniken initierades 
ursprungligen av Grenning (2002), men det var först efter 2005 som tekniken blev 
populär och väletablerad. När Mike Cohn i sin bok “Agile Estimating and Planning” 
föreslog och uppmuntrade utvecklare och agila team att tillämpa denna teknik som en del 
i processen av att genomföra lyckad tidsestimering (Cohn, 2005).  

Planning Poker syftar till att estimera tidsåtgången för ett ärende i ett agila IT-
projektet. För att göra detta används ett antal kort med siffror på som ska representera 
olika tidsestimat. Deltagarna diskuterar sedan uppgiften tills alla deltagare känner sig 
redo att göra ett estimat. Samtliga deltagare visar samtidigt det sifferkort som de tror är 
den bästa uppskattningen för uppgiften. Om alla deltagare är överens om uppgiftens 
estimat tas ett beslut. Om utövarna är av delad åsikt om tidsuppskattningen får den med 
högst respektive lägst estimat argumentera för sin ståndpunkt och efter diskussionen sker 
en ny uppskattning på samma vis som tidigare och detta pågår tills gruppen är överens 
om uppgiften (Cohn, 2005; Mahnič & Hovelja, 2012). Detta kan leda till att gruppen 
måste spela flera rundor av planning poker innan ett beslut tas, men om en grupp ändå 
inte lyckas besluta om en uppskattning kan gruppen ta en median av skattningarna för att 
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lyckas ta ett beslut och gå vidare i estimeringsfasen (Tamrakar & Jørgensen, 2012). Nedan 
visas en modell på de sex olika stegen i processen som baserats på hur Cohn (2005) och 
Tamrakar & Jørgensen (2012) beskriver processen av att genomföra planning poker: 
 

  

Figur 1: Illustration över de sex olika stegen av att genomföra planning poker.  

 
Siffrorna på korten som användes vid estimeringen var ursprungligen ett estimat av antal 
dagar som case uppgiften skulle ta för att slutföra där det valdes att ha kort för 1, 2, 3, 5, 7 
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och 10 dagar (Grenning, 2002). Grenning (2002) valde att ta bort vissa nummer från en 
vanlig linjär sifferserie då han ansåg att det skulle vara slöseri med tid att diskutera om 
värden som låg för nära varandra. Valet av dessa siffror är något som utvecklats under 
framväxten av planning poker som verktyg där Cohn (2005) senare beskrev en sifferserie 
som liknar Fibonacci’s sifferserie där han hade korten 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 100. 
 
 

Grenning’s sifferserie (2002) 1, 2, 3, 5, 7, 10 

Fibnoacci sifferserie av Cohn (2005) 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 100. 

Linjär sifferserie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Tabell 2: De tre olika sifferserierna.  

Utformningen av sifferserien bygger på den filosofi som Grenning (2002) hade från 
början, vilket handlar om att försöka att undvika onödiga diskussioner för att genomföra 
effektiva estimeringar som är någorlunda precisa. Även Cohns (2005) fibonacciserie 
innehåller mindre glapp mellan värdenivåerna i början än Grenning (2002), men desto 
större värden det handlar om, desto mer osäkerhet i estimeringen blir det. Därför ökar 
glappet mellan värdenivåerna till att Fibonacci får betydligt större glapp än den 
ursprungliga sifferserien.  
 

  

Bild 1. En sifferserie från en planning poker kortlek.  

Tamrakar & Jørgensen (2012) undersökte i en studie skillnader mellan användandet av 
Fibonacci som sifferserie och en linjär sifferserie vid tidsestimering med planning poker 
som teknik. Syftet med undersökningen var att ta fram den sifferserie som hade bättre 
estimeringsnivåer så att de olika nivåerna i sifferserien inte ligger för nära eller för långt 
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ifrån den nivån som ligger före eller efter. Tamrakar & Jørgensen (2012) kom fram till att 
estimering med Fibonacci var effektivare. Det blev effektivare eftersom att deltagarna  
kunde diskutera färre skillnader i estimeringen och gruppen riskerade inte att hamna i en 
diskussion om det skulle vara sju eller åtta eftersom siffran sju inte fanns med som 
alternativ i Fibonacci’s sifferserie. Utövarna fick då bestämma om det skulle vara fem, 
åtta eller tretton och därför skapades färre diskussioner och en effektivare tidsestimering. 
I undersökningen såg de också att deltagare generellt sett valde att estimera mer 
optimistiskt med Fibonacci som sifferserie på vilket Mahnič & Hovelja drog slutsatsen att 
medianen ligger som ett lägre värde än vad den gör vid en linjär sifferserie och att 
deltagarna drar sig mer mot mitten av sifferserien vid en estimering (Tamrakar & 
Jørgensen, 2012).  

I Mahnič & Hovelja (2012) studie drogs slutsatsen att erfarenhet av tidsestimering var 
viktigt för att göra lyckade estimat med planning poker. I studien jämfördes en grupp 
med mindre erfarenhet respektive en grupp med mer erfarenhet av tidsestimering där de 
fick genomföra ett estimat för samma uppdrag med hjälp av planning poker. Resultatet 
blev att gruppen med mindre erfarenhet tenderade att göra mer optimistiska estimeringar 
med hjälp av planning poker och således sämre estimeringar, medan den mer erfarna 
gruppen lyckades göra estimeringar som låg närmare den faktiska tiden som uppdraget 
senare tog att utföra (Mahnič & Hovelja, 2012). Den slutsats som Mahnič & Hovelja 
(2012) drog av detta var att erfarenhet skapar en möjlighet att bättre utnyttja en 
gruppdiskussion och se saker från fler infallsvinklar vilket leder till ett mer genomtänkt 
och bättre estimat. Den mindre erfarna gruppen hade svårt att se utmaningarna och de 
olika infallsvinklarna i uppdraget vilket gjorde att den bristande erfarenheten ledde till att 
diskussionen inte kunde ge en djupare analys och istället skapade en optimistisk bias 
inom gruppen (Mahnič & Hovelja, 2012).  
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3. Metod 
Detta avsnitt innehåller en redogörelse gällande vårt val av metod. I avsnittet presenterar 
vi vårt tillvägagångssätt under genomförandet av vår studie. Vi motiverar också de val vi 
gjort under arbetet och varför vi gjort dem. Slutligen presenteras kritik och granskning av 
våra metodval.  

3.1 Kvalitativ metod 
För att genomföra denna studie har vi arbetat utifrån en kvalitativ metod. Vi övervägde 
val av forskningsmetod i ett tidigt skede och kom fram till att en kvalitativ fallstudie skulle 
passa oss väl för att undersöka de fundamentala delarna av vårt arbete gällande; syfte, 
frågeställningar och problemformulering. För att komma fram till detta val utgick vi ifrån 
den diskussion som Bryman (2012) för i sin bok ”Social research methods” gällande 
skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Bryman (2012) skriver att det 
inom kvantitativ forskning i regel utgår från forskarens egna slutsatser, medan den 
kvalitativa forskningen utgår och fokuserar på den grupp som blir studerad där det ses till 
vad den gruppen anser är viktigt och signifikant (Bryman, 2012). Detta innebär med 
andra ord att utövare av kvalitativ forskningsmetodik kommer närmare den grupp som är 
involverad i studien och på så sätt skapar en djupare förståelse för det som faktiskt 
undersöks (Bryman, 2012). En annan skillnad mellan de två olika forskningsmetoderna 
är att den kvantitativa forskningen tillämpas när det söks svar i siffror, medan den 
kvalitativa forskningen är att föredra när det finns forskningsfrågor som kräver svar i ord. 
Av denna anledning blev därför vårt val av metod den kvalitativa. Detta eftersom vi i vår 
studie utformat våra forskningsfrågor på ett sätt som kräver svar i ord, eftersom vi var 
intresserade av att fånga upp erfarenheter och åsikter hos den grupp vi studerat, snarare 
än att få ett resultat i form av siffror. Vi ville i studien samla in erfarenheter och tankar 
från respondenterna gällande tillämpning av metoden, relaterade utmaningar, samt 
värdeskapandet från tekniken, vilket gör att den kvalitativa forskningsmetoden lämpade 
sig väl då erfarenheter och tankar inte är optimalt att mäta kvantitativt med statistiska 
resultat.  

När vi hade gjort detta val såg vi också att en fallstudie där vi just tillämpar en 
kvalitativ metod skulle passa väl eftersom vi undersöker ett specifikt fall. I boken “Case 
Study Research” beskriver Yin (2014) olika modeller som kan tillämpas vid en fallstudie. 
Baserat på detta valde vi att genomföra en enkel inbäddad fallstudie, vilket i praktiken 
innebär att utövare ser till ett specifikt fall där de involverar en analys bestående av flera 
enheter inom samma kontext (Yin, 2014). I vår studie innebar det att vi utgick från en 
statlig myndighet som organisation och undersökte flera scrumteam i olika projekt på 
djupet. En annan anledning till att fallstudien lämpade sig väl var för att vi hade 
forskningsfrågor som sökte svar i hur - och på vilket sätt. Det är frågeställningar som är 
relevanta och typiska för fallstudier och passar därför väl in på vår studie (Yin, 2014). Yin 
(2014) menar att målet med fallstudier är att se till ett komplext fenomen i precis det 
sammanhang som det sker i, vilket är det vi gjorde i vår studie.  
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3.2 Litteratur 
Vi började arbetet med att genomföra en litteratursökning där vi ville hitta relaterad 
forskning inom ämnet. Detta i syfte att hitta ett bra underlag till att utforma en 
intervjuguide med relevanta frågor som kunde fånga upp de tankar och erfarenheter från 
respondenterna som vi var ute efter innan vi påbörjade arbetet med att samla in data för 
vår studie. Nedan följer en redogörelse hur vi gick tillväga vid urval och genomförande.  

3.2.1 Urval & genomförande 
I processen att hitta studiens litteratur använde vi primärt Umeå Universitet Bibliotekets 
databas samt Google Scholar. Vid urvalet av vetenskapliga artiklar från Google Scholar 
såg vi till antalet citeringar som de vetenskapliga artiklarna haft. Vi valde att söka 
litteratur inom ämnena agila metoder, scrum, planning poker och slutligen 
tidsestimering. För att vara säker på att de vetenskapliga artiklarna som vi använde i vår 
studie varit tillförlitliga valde vi att prioritera de artiklar som haft mycket citeringar, detta 
för att få en form av validering av litteraturen. Detta kan också ses som en form av 
kvalitetssäkring av vår litteratur då vi endast valde att använda oss av vetenskapliga 
artiklar som är citerat av många andra verk. Utöver detta gick vi också igenom texten för 
varje artikel för att försäkra oss om att innehållet var relevant och aktuellt för vår studies 
syfte och frågeställningar. Vi har också haft ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur 
vi läst eftersom detta enligt Bell (2006) är en viktig aspekt när någon genomför en 
vetenskaplig studie.  

Genomförandet av litteratursökningen för denna studie har baserats på ett antal 
nyckelord som blivit en utgångspunkt för att hitta relaterad forskning inom området. 
Dessa nyckelord har framförallt varit effort estimation, effort estimation challenges och 
planning poker. Utifrån det har vi hittat relaterad forskning som behandlar ämnet kring 
tidsestimering inom agila projekt och vi har kunnat se kopplingar till de frågeställningar 
vi vill besvara. Litteraturen har bestått av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, 
metodböcker samt annan relevant litteratur i form av böcker.  

3.3 Intervjuer 
I denna studie har datainsamlingen skett via en empirisk studie hos en statlig myndighet 
där vi har genomfört ett antal semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Syftet 
har varit att samla in tankar och erfarenheter från våra respondenter för att kunna 
besvara de frågeställningar vi utgått ifrån. Nedan redogör vi för vårt tillvägagångsätt för 
vår datainsamling, urvalet av respondenterna samt hur genomförandet av intervjuer har 
gått till.  

3.3.1 Urval 
I vår studie har vi som vi tidigare nämnts valt att avgränsa oss genom att endast 
undersöka en organisations verksamhet för att få svar på våra frågeställningar. Vi 
bestämde att vi skulle rikta in oss på en statlig myndighet där det huvudsakliga 
verksamhetsområdet är IT. Eftersom studien handlar om planning poker som teknik vid 
tidsestimering inom agila IT-projekt började vi med att undersöka vilka statliga 
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myndigheter som arbetar utifrån agila metoder och tillämpar planning poker vid 
tidsestimering för sina projekt. Därefter kontaktade vi via e-post de statliga myndigheter 
som uppfyllde dessa kritiker och berättade om vår kommande studie. Vi fick därifrån 
respons från en statlig myndighet som hade gedigen erfarenhet av att arbeta med agila 
metoder och planning poker, vilket resulterade i att vi tog beslut om att genomföra vår 
studie inom denna organisation. Detta kan därför ses som ett bekvämlighetsurval även 
om vi haft en del specifika kriterier som var fastställda innan. Vi valde att använda oss av 
en organisation som för tillfället råkade finnas tillgänglig, vilket innebar att det indirekt 
blev ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2012). I valet av respondenter inom organisationen 
försökte vi hitta deltagare med olika yrkesroller som hade erfarenhet av att tillämpa 
planning poker som teknik vid tidsestimering. De två yrkesgrupper vi primärt var 
intresserade av var scrummaster samt teammedlemmar inom ett scrum-team. Vi fick 
kontakt med aktuella respondenter och det resulterade slutligen i totalt sju olika 
respondenter, där fyra av respondenterna arbetade som scrummaster och de resterande 
tre var teammedlemmar inom ett scrum-team. Med åtanke av det tips som Bryman 
(2012) redogör för i sin bok “Samhällsvetenskapliga metoder” gällande antal 
respondenter för en studie med kvalitativt resultat ansåg vi att detta antal respondenter 
var realistiskt eftersom vi haft en begränsad tidsram för att genomföra transkribering och 
analys av våra intervjuer. Urvalet av de sju respondenterna har skett genom ett 
bekvämlighetsurval då vi inte har gjort ett slumpmässigt urval utan har använt oss av 
respondenter som haft möjlighet och funnits tillgängliga vid det specifika tillfället 
(Bryman, 2012).   

3.3.2 Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes genom fysiska möten på respondenternas arbetsplats. 
Inför varje intervju hade vi i förväg tagit kontakt med respondenten via e-post där vi 
stämde av att respondenten var tillgänglig för att delta i studien och utifrån det beslutade 
vi gemensamt om tid och plats för den kommande intervjun. I början av varje intervju 
informerades respondenten om vad studien ämnade till att undersöka samt 
förutsättningarna för intervjun där vi gick igenom de fyra forskningsetiska principerna 
som studien följer (Vetenskapsrådet, 2002). Med utgångspunkt från det som Jennifer 
Mason (2002) redogör i sin bok “Qualitative research” hade vi utformat en intervjuguide 
som låg till grund för våra intervjuer. Denna intervjuguide låg som en bas för våra frågor, 
men eftersom vi var ute efter spontana och ärliga svar från respondenterna så anpassades 
innehållet utifrån situationen (Mason, 2002). Som Mason (2002) skriver så är det 
viktigare att kunna formulera frågor utifrån situationen snarare än att endast hålla sig till 
ett visst antal förutbestämda frågor. Intervjuerna upplevdes således mer som ett samtal 
snarare än en intervju just eftersom vi utgick från detta semistrukturerade 
förhållningssätt, där vi inte hade någon fast struktur. Detta gjorde vi med syfte att hålla 
oss objektiva och försöka motverka att intervjuerna skulle bli formella eller vinklade, 
vilket hade kunnat ske vid en fast struktur (Mason, 2002). Detta är något som Mason 
(2002) tar upp som en viktig del att tänka på, då hon menar att en flexibel och flytande 
struktur kan bidra till att man hittar oväntade ämnen och på så vis fångar upp intressanta 
aspekter. Under samtliga intervjuer var vi båda närvarande och på grund av vårt 
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semistrukturerade förhållningssätt hade vi ingen förbestämd ordning för vem av oss som 
skulle ställa en viss fråga, utan det skedde växelvis mellan oss. Vi informerade 
respondenterna om förutsättningarna för intervjun där vi förtydligade att intervjun skulle 
spelas in. Inspelningsutrustningen bestod av en mobiltelefon där vi använde en 
applikation som sparade ner en ljudfil i mp3 format. En av oss ansvarade för att 
ljudinspelningen fungerade under hela intervjun. Nedan redovisas samtliga intervjuer 
med specifikt tid: 

 

Respondent Befattning Tid 

A Teammedlem 34 minuter 50 sekunder 
B Scrum master 29 minuter 39 sekunder 
C Scrum master 27 minuter 5 sekunder 
D Scrum master 28 minuter 1 sekund 
E Scrum master 29 minuter 12 sekunder 
F Teammedlem 35 minuter 36 minuter 
G Teammedlem  36 minuter 7 sekunder 

Tabell 2, Respondenter som deltagit i intervjuer.  

Intervjuernas längd varierade något men låg på ett snitt kring 30 minuter per respondent. 
Könsfördelningen för respondenterna var relativt jämn då tre av sju respondenter var 
kvinnor och resterade fyra var män. Åldern hos respondenterna varierade mycket och vi 
kunde inte urskilja någon snittålder. Gemensamt för samtliga respondenter var att de 
hade erfarenhet av systemutveckling då samtliga respondenter hade arbetat inom 
organisationen i minst 2 år eller längre.  

3.4 Analysmetod & kodning  
För att analysera insamlade data har vi valt att tillämpa selektiv kodning som metod. 
Anledningen till att vi valde att genomföra dataanalysen på detta sätt är framförallt för att 
vi ansåg att denna metod var bäst lämpad för att plocka ut de väsentliga delarna av våra 
intervjuer i vår studie. Selektiv kodning har också lämpat sig väl när det kommer till 
tidsaspekten då vi haft en begränsad tidsram för att genomföra vår studie. Som Fejes & 
Thornberg (2015) skriver i sin bok “Handbok i kvalitativ analys” leder en selektiv kodning 
till att det blir lättare att urskilja den värdefulla informationen från den dåliga 
informationen vilket resulterar i att fokus endast hamnar på det relevanta. Vid 
tillämpning av selektiv kodning väljs det i ett tidigt skede av datainsamlingen ut en 
kärnkategori med underkategorier som fungerar som en utgångspunkt och utifrån det 
kan sedan det relevanta plockas ut (Fejes & Thornberg, 2015). För att komma fram till 
kärnkategorier har vi ställt oss frågor om vilka kategorier som återkommer och vad som 
ur materialet framstått som mest centralt. Utifrån det har vi försökt hitta ytterligare koder 
och kategorier som varit intressanta att söka vidare efter. Detta har inneburit att vi endast 
fokuserat på det som Fejes & Thornberg (2015) benämner för “Main Concern” och har 
lagt allt annat material åt sidan.  
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Parallellt med genomförandet av intervjuer reflekterade vi löpande över insamlade 
data för att se om det var något vi behövde korrigera inför kommande intervjuer. Detta 
gav oss en chans att hitta fler kategorier som vi missat vid tidigare intervjuer. Detta 
bidrog till att det blev mycket data från intervjuerna som senare inte användes vid 
sammanställningen av resultatet. Efter att samtliga intervjuer var genomförda 
transkriberade vi de relevanta delarna från intervjuerna. Detta gjordes i ett Google Docs 
dokument där vi sammanställde alla meningar och citat som vi ansåg var relevanta från 
intervjuerna. När alla intervjuer var transkriberade började vi att tolka det material som 
vi sammanställt i Google Docs dokumentet och utifrån det kunde vi urskilja olika 
kategorier som vi såg var gemensamma för flertalet eller samtliga av respondenternas 
svar.   

3.4 Forskningsetik 
När vi har genomfört denna studie har vi utgått ifrån de forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet (2002) redogör för. När man bedriver humanistisk samhällsvetenskaplig 
forskning finns det fyra allmänna huvudkrav skall följas för att det ska uppfylla det 
grundläggande individskyddskravet som Vetenskapsrådet (2002) har kommit fram till. 
De fyra allmänna huvudkraven består av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. Vi har inför varje intervju vi 
genomfört upplyst och informerat respondenterna om dessa fyra krav och dess innebörd 
innan vi börjat intervjuerna. Respondenterna har också blivit informerade om att de är 
helt anonyma i studien och har rätten till att avbryta intervjun när de vill. Vidare 
informerade vi också om undersökningens syfte, intervjuns olika moment samt att 
deltagande var helt frivilligt, vilket gjorde att vi uppfyllt de kriterierna som ställs för 
informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

För att sedan uppfylla kriterierna för samtyckeskravet informerades alla respondenter 
om att de själv hade rätten till att bestämma över deras medverkan och att de när som 
helst kunde avbryta intervjun. Vi informerade också om förutsättningarna för intervjun 
där vi förtydligade att vi kommer att föra en ljudinspelning under hela samtalet samt föra 
egna anteckningar som ett komplement. Respondenterna hade där möjlighet att komma 
med eventuella invändningar gällande dessa förutsättningar (Vetenskapsrådet, 2002). 

När det sedan kommer till anonymiteten i studien har vi valt att utgå från täcknamn 
för våra respondenter där vi i benämnt dem i alfabetiskt ordning, de vill säga “respondent 
A”, “respondent B” och så vidare. Vi genomför studien på endast en organisation så vi har 
inte valt att använda något täcknamn för den, utan vi har istället valt att benämna det 
som en “statlig myndighet”. Detta gör att vi uppfyllt konfidentialitetskravet då detta 
åtagande innebär att utomstående intressenter inte kan urskilja någon specifik individ 
eller urskilja från vilken organisation studiens data kommer ifrån (Vetenskapsrådet, 
2002).  

Slutligen tog vi hänsyn till personuppgiftslagen i studien och behandlade alla 
personuppgifter med största möjliga konfidentialitet. Vi var tydliga med att alla uppgifter 
och data som samlades in endast var avsedda för denna studie och vårt 
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forskningsändamål vilket ledde till att vi kunde uppfylla nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

3.5 Metodkritik 
När vi genomfört denna studie har vi tillämpat en enkel inbäddad fallstudie vilket innebär 
att vi endast studerat ett fall. Detta gör att vårt resultat inte blir lika validerbart i 
jämförelse med om vi hade genomfört en multipel fallstudie (Yin, 2014). Vid en multipel 
fallstudie är studiens externa validitet högre (Yin, 2014). Yin (2014) anser vidare att 
studier som är baserade på ett fåtal fall bör kritiseras eftersom en studie med få fall inte 
kan visa på en tillräcklig bredd för att fastställa validitet eller generaliserbarhet av 
resultatet. Av denna anledning bör det därför finnas en viss kritiskt syn till vår studie. Det 
kan argumenteras för om den studie som vi har genomfört innehåller en sådan variation 
av respondenter och fall för att vi ska ha möjlighet till att fastställa någon form av 
kvalitativ generalisering av vårt resultat. Troligtvis hade vi behövt undersöka ännu fler fall 
med större variation hos respondenterna för att det skulle varit möjligt att genomföra en 
mer rättvis undersökning. Däremot har vi tittat på flera scrum-team i olika projekt inom 
den enkla inbäddade fallstudien som vi genomfört och analyserat de olika scrum-teamen 
inom samma studie vilket innebär att studien därför kan ses som mer övertygande (Yin, 
2014). 

För att samla kvalitativa data till vår studie tillämpande vi semistrukturerade 
intervjuer som spelades in baserat på ett muntligt godkännande från respondenterna. 
Enligt Bryman (2012) så kan valet av att spela in intervjuer ge effekter på respondenterna 
svar. Bryman (2012) menar att det finns en risk för att respondenten känner sig obekväm 
vilket kan resultera i ofullständiga svar eller modifierade svar från respondenten. Även 
Repstad (2007) menar detta då det finns en överhängande risk för att respondenter 
tenderar att göra sig till när någon spelar in samtalet. Vi försökte därför bygga upp 
intervjuerna på ett sådant sätt att det mer kändes som ett samtal snarare än en intervju. 
Vidare strävade vi efter att ha ett öppet och lättsamt förhållningssätt där vi gav 
respondenterna vår fulla uppmärksamhet för att visa att vi var intresserade av att höra 
vad de hade att säga. Vi genomförde också samtliga intervjuer på respondenternas egen 
arbetsplats i syfte att hålla det så naturligt och avslappnat som möjligt för respondenterna 
(Repstad, 2007). 

För denna studie har urvalet av respondenter skett genom ett bekvämlighetsurval 
vilket det bör riktas viss kritik mot. Genom detta urval hade vi ingen möjlighet att 
generalisera vårt resultat över hela verksamheten. Hade vi istället gjort ett slumpmässigt 
urval hade möjligheten att generalisera resultatet över hela verksamheter varit större. 
Dock anser vi trots detta att vårt urval av respondenter gav oss ett tillräckligt omfattande 
underlag för att kunna svara på våra frågeställningar och säga något om hela 
verksamheten just eftersom våra respondenter kom från olika team och enheter inom 
verksamheten.  
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4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av det insamlade datamaterialet för vår 
studie. I avsnittet finns en case-bakgrund där vi beskriver den organisation där fallstudien 
är genomförd. De material som redovisas i avsnittet är resultatet av studien och ligger i 
relation till studiens frågeställningar och syfte. Resultatet är baserat på de 
semistrukturerade intervjuerna som vi har genomfört och presenteras i följande 
kategorier: case-bakgrund, värdeskapandet från planning poker, riskfaktorer för 
tidsestimeringen, utmaningar med planning poker samt modifierat tillvägagångssätt.   

4.1 Case-bakgrund 
Denna fallstudie är genomförd på en svensk statlig myndighet där det primära 
verksamhetsområdet är IT. Verksamheten består främst av inhouse mjukvaruutveckling 
där personalen utvecklar och underhåller olika mjukvaror som utgör verksamhetens 
tjänster. I princip hela verksamheten arbetar utifrån agila metoder och det är framförallt 
SCRUM som de flesta teamen valt att tillämpa. Organisationen hanterar olika projekt 
parallellt och för varje projekt finns det ett eller flera agila team som arbetar inom 
projektet. Storleken på teamen varierar något men består i de flesta fall mellan 5–10 
teammedlemmar. Vi har i denna fallstudie inte sett till något specifikt projekt inom 
organisationen, utan har valt att fånga så många projekt som möjligt. Vi har intervjuat sju 
teammedlemmar som alla kommer från olika agila team inom verksamheten. 
Medlemmarna har antingen haft en roll som Scrummaster eller utvecklare. Alla team som 
vi intervjuat i studien arbetar efter den agila metodiken SCRUM1 där arbetet sker i form 
av sprintar. Inför varje sprint bestämmer teamet i förväg vilka ärenden de ska prioritera 
och arbeta med under sprinten. Efter genomförd sprint genomför de en återkoppling 
inom teamet för att se hur sprinten har gått. Samtliga team genomför på ett eller annat 
sätt tidsestimering för varje sprint. Sprintens längd varierar något mellan teamen men 
pågår i snitt mellan två till fyra veckor. Gemensamt för alla team är också att de genomför 
någon form av tidsestimering inför varje sprint. Tillvägagångssätt, verktyg och tekniker 
för att genomföra tidsestimering skiljer sig något beroende på team och projekt. 
Majoriteten av teamen använder dock tekniken planning poker när de genomför 
tidsestimering.  

4.2 Värdeskapandet från planning poker   
Det råder delade uppfattningar hos respondenterna när det kommer till frågan om hur 
planning poker bidrar till en bättre tidsestimering för agila IT-projekt. Majoriteten av 
respondenterna ser att det skapar ett värde för tidsestimeringen genom att tillämpa 
planning poker. Respondenterna ser framför allt att de är värdeskapande för att öka 
förståelse för ärendet och således för att göra bättre tidsestimeringar. Respondent A ser 
också ett värde i att planning poker fångar upp avvikelser inom gruppen och gruppen får 
en bra chans att framföra sina åsikter kring tidsestimatet.  

                                                
1 För de som vill fördjupa sig i SCRUM hänvisas till Agarwal, A. (2017). The Basics of SCRUM: A 
Simple Handbook to the Most Popular Agile Scrum Framework. Independently published. 
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“Ja det tycker jag absolut, just det här att man fångar upp avvikelserna och tar upp dem 
på ett bra sätt med olika åsikter” - respondent A 
 
Respondent B delar uppfattningen med respondent A om att planning poker skapar värde 
för tidsestimeringen. Respondent B beskriver att de ibland kan uppleva genomförandet av 
planning poker som löjligt vid tillfällen där det finns en person inom teamet som har god 
kännedom om ärenden. Men trots detta väljer de ändå att genomföra planning poker och 
då kan det i en del situationer fånga upp aspekter som de hade missat om de inte hade 
genomfört planning poker vid tidsestimeringen.  
 
“Ja men det gör det. Ibland kan det dock kännas lite löjligt med planning poker. Vid ett 
tillfälle visste väl vad ärendet innehöll och det var en specifik person som hade jobbat 
med det länge. Han ansåg att ärendet skulle ta fem dagar. Men på min order ville jag 
ändå ta en runda för att vara säker, jag kunde inte lägga fingret på vad de var men det 
var något som skavde med uppskattningen. Det visade sig då att dem hade glömt att 
räkna in test i det estimatet och det slutade med att det istället blev åtta dagar i 
estimatet. Vid detta tillfälle gav det något att ändå köra en runda och därför känns det 
som ett vettigt verktyg.” - respondent B 
 
Vidare beskriver respondent E att de framförallt är i nyare team som inte har så stor 
erfarenhet av att arbeta tillsammans som planning poker skapar värde. Respondent E 
menar att om det är ett inarbetat team blir tillämpningen av planning poker överflödig då 
gruppen istället bara kan föra en diskussion mellan varandra. Men om det är relativt nya 
med varandra i teamet så kan planning poker vara värdeskapandet. Detta eftersom det 
ser till att alla i gruppen kommer till tal och det får igång en diskussion på ett enkelt och 
naturligt sätt.  
 
“Jag skulle säga att nyare team har större hjälp av planning poker för att komma fram 
till sina estimat medan mer inarbetade grupper kommer till dessa diskussioner på egen 
hand” - Respondent E  
 
Respondent C delar dock inte uppfattningen om att planning poker skapar värde för 
tidsestimeringen. Respondent C anser att det i många fall är ett fåtal personer inom 
teamet som har god kännedom om ärendet och kan göra det bästa estimatet och att 
resterande personer inom teamet som inte är insatt i ärendet bara chansar med en 
skattning. Därför anser Respondent C att planning poker är överflödigt och ger inget 
värdefullt för teamet.  
 
“Om man sitter i en grupp och har 6 personer och 2 personer kan mycket mer så blir det 
mest troligt de med koll som har ett bra estimat och dom som inte har någon koll bara 
chansar” - respondent C 
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4.3 Modifierat tillvägagångssätt 
Samtliga respondenter som använder sig av planning poker har modifierat 
tillvägagångssättet på ett eller flera sätt. Något som nämns av samtliga respondenter är 
att dessa modifikationer har gjorts i syfte att effektivisera estimeringen och användningen 
av planning poker. En modifiering som genomförts är att de använder fingrar som metod 
för att visa sitt estimat istället för kort. Detta gjordes enligt respondent A dels på grund av 
bekvämlighet men även på grund av att de ansåg att det var enklare att rösta på det viset.  
 
“Vi använder fingrar, fibonacci kan kanske vara bra men jag vet inte riktigt, jag tycker 
nog att det varit svårare att komma överens om det finns färre siffror, om du har för 
stora hopp kan det bli väldigt svårt att bestämma” – respondent A 
 
En annan modifikation som fem av sju respondenter gjort är att de valt att använda en 
alternativ sifferserie. Det gjordes dels för att de gick ifrån kortleken och började använda 
fingrarna istället men även för att de ansåg att fibonacciserien ökade svårigheten att 
estimera. Det vanligaste alternativet av sifferserie var att de använde en linjär serie 
mellan ett och tio och de respondenter som använde sig av denna serie även var de 
respondenter som använde fingrarna för att visa sitt estimat. 

Respondent G berättade att de röstade i tröjstorlekar som small, medium och large. 
Det blir då ytterligare en sifferserie som skiljer sig från de övriga. Det blir egentligen bara 
ett, två eller tre som alternativ i estimatet i denna sifferserie vilket är betydligt färre 
alternativ av estimat än hos de övriga varianterna av sifferserier. Respondent G berättar 
att gruppen tyckte att det var bäst att göra på det viset då de ansåg att det var för stor 
osäkerhet för att vara mer exakt än detta och därför var det onödigt att försöka. Av de två 
respondenterna som inte hade en modifierad sifferserie var det bara en av dem som 
använde Fibonacci’s sifferserie. Resterande respondent hade helt slutat med att rösta och 
förde istället en diskussion om uppdraget där de tillsammans berättade vad de ansåg var 
lämpligt och utifrån det kom de fram till ett estimat.  

När det kom till diskussionen efter röstningen var det två alternativ som beskrevs av 
respondenterna. Alternativ ett var att efter omröstningen fick den som röstade högst 
respektive lägst förklara hur de hade tänkt när det gjorde sitt estimerat, just för att 
resterande deltagare i gruppen skulle förstå deras synvinkel och således få en större 
förståelse om uppdraget. Det andra sättet som de ökade sin kunskap om uppdraget var att 
de efter röstningen lät den med mest kunskap om uppdraget beskriva sin syn på 
uppdraget och vad den ansåg vara den bästa estimeringen för just det uppdraget. Båda 
dessa tillvägagångssätt var för att öka kunskapen i gruppen och att gruppen kunde 
diskutera sig fram till den bästa möjliga tidsestimeringen för respektive uppdrag. De två 
olika alternativen av tillvägagångssätt var jämnt fördelat mellan respondenterna där fyra 
respondenter använde alternativ ett och tre respondenter använde alternativ två. 

  
“När vi väl genomför estimering så kör vi med fingrarna. Vi hör efter om alla är redo 
att rösta. Efter det kör vi igång och då får alla hålla upp det antalet fingrar de tycker är 
rätt. Ett finger motsvarar en arbetsdag. Sen kanske vi ser att det skiljer jättemycket. Till 
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exempel har jag satt två och ser att någon i hörnet satt tio. Då får vi gemensamt 
diskutera och föra ett resonemang kring estimatet och genomföra en ny omröstning.” - 
respondent D 

 
I nästan alla fall använde teamen “en optimal arbetsdag” som det mått som de valde att 
rösta med, vilket innefattade 8 timmar ostört arbete. Sedan hade olika respondenter olika 
sätt att hantera hur de omvandlade en optimal arbetsdag till en normal arbetsdag rent 
tidsmässigt. En metod som flera respondenter använde var att multiplicera antalet 
optimala timmar med ett snitt som skulle motsvara den faktiska tiden som gruppen fick 
arbeta med utveckling. Siffror som nämndes av respondenter var 0.6 och 0.7 och att dessa 
skilde sig var på grund av deltidsarbete i gruppen eller andra omständigheter som 
förändrade tillgänglig tid för utveckling. Detta medförde att en uppgift som estimerades 
till en “optimal arbetsdag” kunde beräknas till närmare två “realistiska arbetsdagar” att 
utföra när de la in den i den kommande sprinten. (2 realistiska arbetsdagar x 0.6 = 1.2 
optimala arbetsdagar). 

I frågan om vilka som var delaktiga vid tidsestimeringen svarade samtliga 
respondenter att alla teammedlemmar och produktägare var delaktiga. Vissa team hade 
flera produktägare närvarande men det var alltid minst en närvarande. Produktägaren 
var inte med i estimeringen utan var bara med på mötet för att få ta del av estimeringen 
och för att vara kunnig i vad produktägaren förväntade sig. Det fanns två tidpunkter då 
tidsestimeringen genomfördes. Den ena tidpunkten var under själva sprintmötet där 
gruppen presenterade de olika uppdragen och estimerade samt placerade de i nästa 
sprint. Den andra varianten av tidpunkt var att de vid ett refinementmöte ungefär en 
vecka innan sprintmötet estimerade för att sedan bara placera en lämplig mängd uppdrag 
in i sprinten under det kommande sprintmötet. Fördelningen var att fem av sju 
respondenter estimerade vid refinementmötet medan två respondenter estimerade vid 
sprintmötet och i praktiken blev det så att de två som inte estimerade vid ett 
refinementmöte egentligen slog ihop refinement- och sprintmötet och gjorde därför 
samma sak som de övriga fast vid en sammansatt tidpunkt istället för två separata. 

4.4 Riskfaktorer vid tidsestimering  
Fyra av sju respondenter som vi har intervjuat beskrev att det fanns ett antal osäkra 
riskfaktorer som måste tacklas för att lyckas med tidsestimeringen inom deras 
verksamhet. Respondenterna berättar att det finns ett antal faktorer de har sett som är 
avgörande för hur väl de lyckas med tidsestimering. En osäker riskfaktor som teamen 
upplever vid tidsestimeringen är kommunikationen mot produktägaren. Respondent D 
berättar att inom deras team upplever det som en utmaning i att lyckas kommunicera till 
produktägaren att tidsestimeringen endast är en gissning. I detta fall har de en 
produktägare som sitter på distans vilket gör att den inte kan vara delaktig i teamet i 
samma utsträckning som om produktägaren hade varit med på plats. Av den anledningen 
upplever teamen att produktägaren har en högre tilltro till att de estimat gruppen gör 
kommer att vara korrekta. Respondenterna upplever en osäkerhet kring om de lyckas 



19 

 

kommunicera till produktägaren att estimeringen endast är en kvalificerad gissning som 
kan komma att förändras.  
 
“En utmaning kan vara hur man kommunicerar det [estimatet]. För vi har ju en 
produktägare som sitter långt bort rent geografiskt och inte är med teamet, vilket gör 
att de har en högre tilltro på estimaten skall vara sanning” – Respondent D 

 
Respondent C beskriver att en annan osäker faktor är det faktum att tidsestimering 
endast är en gissning. Respondent C redogör för att estimering inom deras verksamhet 
alltid görs med en viss mån av antagande. Det går aldrig att fastställa en uppskattning 
vilket skapar en risk för att tidsestimeringen inte kommer att stämma överens med 
verkligenheten.  

En del av respondenterna ser också en riskfaktor i att de är för optimistisk i sina 
estimeringar gällande den arbetskapacitet som teamet besitter. Respondent A, C och F 
beskriver att de i många fall har en övertro om vilken kapacitet de har. Detta har upplevts 
som ett av skälen till att de ibland gör felaktiga estimeringar som inte hålls.  

4.5 Utmaningar med planning poker  
Vidare finns det också specifika utmaningar med att applicera planning poker som en 
teknik vid tidsestimering inom verksamheten. Majoriteten av respondenterna beskriver 
att planning poker som teknik inte är komplett utan att det finns brister och utmaningar 
vid tillämpning av tekniken för att genomföra tidsestimering. Utifrån det respondenterna 
har sagt i intervjuerna har vi identifierat tre huvudsakliga utmaningar som redovisas 
nedan.  

4.5.1 Kunskapskravet 
Fem av sju respondenter beskriver kunskapskravet som en utmaning vid planning poker. 
Respondenterna menar att det generellt sett krävs god kunskap och erfarenhet för att 
kunna göra en god uppskattning. Respondent C berättar att de erfarna utvecklarna ofta 
skattar ärendet bättre än de mer oerfarna utvecklarna. Även Respondent A lyfter upp 
detta som en utmaning. Respondent A beskriver att kunskapen inom deras team varierar 
baserat på vilka tidigare erfarenheter de har, vilket i sin tur skapar en stor variation 
mellan kunskapsnivån inom teamet. För att hantera denna utmaning har vissa team valt 
att göra pessimistiska estimeringar inom teamet.  
 
“Vi har alltid gjort en uppåtestimering för att anpassa den ojämna kunskapen i teamet” 
– respondent A 
 
Respondent F berättar att det handlar om att deltagarna måste förstå systemet och vad 
det är de ska göra en skattning på. Det är en utmaning att genomföra en estimering om en 
teammedlem inte är väl insatt i systemet och har god kännedom om dess olika 
beståndsdelar. Av den anledningen blir det en avgörande faktor att teammedlemmen har 
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erfarenhet och en viss kunskap om systemet och koden för att de ska kunna göra en rimlig 
och realistisk estimering.  
 
“Utmaningen var mest i att förstå systemet och att man hade skattat tidigare så man 
lärde sig lite grann om hur lång tid olika uppgifter tog, men just på de lite större 
ändringarna var skattningen ganska svår” – respondent F 
 
Respondent B påpekar dock att det inte nödvändigtvis behöver vara så att de erfarna 
utvecklarna gör bättre skattningar än de oerfarna utvecklarna. Respondent B menar att 
även om utvecklaren besitter högre kunskap är det inte en garanti för att göra en bättre 
uppskattning. Det kan finnas en risk i att vara för säker i sina kunskaper så att de missar 
att ta med vissa aspekter i sin skattning. Detta kan då resultera i att skattningen inte blir 
realistisk eller korrekt.  
 
“Kunskapskravet är en svår fråga och eventuellt en utmaning. Jag funderar på om det 
är så att de mer erfarna utvecklarna skattar saker rätt oftare än de oerfarna, men kan 
varken säga bu eller bä. Magkänslan säger dock att det är så, men jag skulle inte skriva 
det i sten. För det är väldigt lätt hänt att man blir bekväm och tänker att det där tar en 
dag. Sen ska man sätta igång och vips så har utvecklingsmiljön kraschat och så inser 
man att man inte alls kommer hinna med. Medan den oerfarna istället tänker att man 
först måste sätta upp en utvecklingsmiljö och så vidare och gör därför en mer realistisk 
uppskattning.” – respondent B 

4.5.2 Individbaserat 
Tre av respondenterna upplever en utmaning med att planning poker i praktiken blir 
individbaserat. Respondenterna upplever att som teammedlem måste de vilja göra sin 
röst hörd vid diskussioner kring ärenden inom gruppen. Därför blir det individbaserat i 
frågan om att föra fram sina åsikter kring ett tidsestimat.  
 
“Jag tror att tidsestimering är väldigt individbaserat tyvärr.” - respondent G 
 
“Jag upplever också att det är väldigt individbaserat. De handlar om att man som 
teammedlem vill göra sin röst hörd.” – respondent D 
 
Respondenterna ser även en utmaning i att den estimering som görs förutsätter att vem 
som helst i teamet ska kunna ta sig an uppgiften. Flera respondenter beskriver att det kan 
variera kraftigt mellan hur lång tid ett ärende tar att lösa beroende på vem som tar sig an 
ärendet. Detta blir en utmaning då tidsestimeringen blir väldigt individbaserad. Som 
respondent C berättar finns det en stor risk att det görs ett estimat där det inte tar hänsyn 
till att vem som helst i teamet ska kunna utföra ärendet, utan det görs en uppskattning 
baserat på att de själv ska utföra ärendet.  
 
“Det tas inte så mycket hänsyn till gruppen som helhet, våra team har områden vi är 
bra på och individer i teamet har också kunskaper de är bra på och då blir ofta 
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estimatet utifrån deras estimat och det är ju en brist att man gör så. Dem gör då ett 
estimat som är bra om dem utför det men inte om andra utför det” – respondent C 

4.5.3 Bekvämlighetsval 
Samtliga respondenter beskriver att det finns en risk för grupptryck och bekvämlighetsval 
när de genomför planning poker. Teamen ser det som en stor utmaning i att försöka 
motverka detta grupptryck och bekvämlighetsval. Det är framförallt när det kommer en 
ny teammedlem till teamet som de upplever denna problematik. Respondent D beskriver 
att det kan vara svårt för en ny teammedlem att delta i planning poker eftersom denna 
person inte har den kunskapen eller erfarenheten som kanske krävs. De har upplevt att 
nya teammedlemmar gör ett bekvämlighetsval då personen försöker känna in vad resten 
av gruppen kommer att rösta på och därefter anpassar sin skattning efter det. 
Anledningen till detta tror respondenterna är för att det är bekvämt att rösta som alla 
andra då det minimerar risken för att skilja sig från resten av gruppen.  
 
”När det kommer in en ny i teamet kan de vara svårt att vara med i planning poker. Det 
finns en risk för att man gör ett bekvämlighetsval.” – respondent D 
 
Respondent A berättar också om erfarenheter relaterat till detta. Respondent A har sett 
att vid situationer där det kommer in en ny teammedlem anpassar sig nya 
teammedlemmar väldigt snabbt till resten av gruppen. En ny teammedlem är snabb på att 
känna in hur andra teammedlemmar röstar och utifrån det anpassar den sin egen röst. 
Vidare beskriver respondent A också att de väldigt sällan gör sin röst hörd. Respondent A 
tror att det kan finnas ett samband med detta till att teammedlemmar gör ett 
bekvämlighetsval eftersom de då slipper att motivera sitt eget val och kan istället förlita 
sig på övriga teammedlemmar.  
 
“Vi hade en i teamet som var helt ny och den var väldigt avvikande i början men den 
justerade in sig ganska snabbt och insåg hur folk röstade. Dem är ganska bra på att 
hitta snittet men om dem avviker är dem inte så bra att berätta och därför frågar man 
nästan inte denne om de inte talar på egen hand” – respondent A  
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras en analys och diskussion av studiens resultat baserat på de 
empiriska data som samlats in samt tidigare forskning inom området. Med utgångspunkt 
från syftet så analyserar vi hur planning poker används i praktiken i förhållande till den 
föreskrivna metoden, vilka utmaningar vi har identifierat med tekniken samt vilket värde 
tekniken skapar för en bättre tidsestimering.  

5.1 Anpassning av den föreskrivna metoden  
Från resultatet framkommer det att samtliga respondenter har gjort modifikationer av 
planning poker i förhållande till den föreskrivna metoden. De modifikationer som 
genomförts har i samtliga fall varit någon form av avskalning på metoden för att göra 
estimeringen snabbare.  Exempel på detta är att man som tidigare nämnts använt fingrar 
istället för kort. De vill säga att man inte röstade då man ansåg att diskussionen var det 
enda som var nödvändigt eller att gruppen inte röstade om det fanns olika åsikter, utan 
tog beslut i och med diskussionen efter röstningen. Att använda fingrarna betydde även 
att man frångick Fibonaccis sifferserie och istället använde en linjär sifferserie (se tabell 
2). En anledning till att det skiljer sig både i metoden och sifferserien kan vara att 
arbetsplatsen började arbeta med planning poker för sju år sedan. Detta gör att det finns 
en stor erfarenhet som kan vara anledningen till att så många modifikationer gjorts. 
Studien skiljer sig också från tidigare forskning där det inte genomförts några 
modifikationer och där Fibonacci’s sifferserie framstår som det bästa alternativet. 
Skillnaden att det finns en erfarenhet på upp emot sju år är en stor skillnad och kan vara 
anledningen till skillnaden till den tidigare forskningen där inga modifikationer gjorts.  

Cohn (2005) som förespråkar användningen av Fibonacci’s sifferserie anser att det är 
viktigt att ta bort några nummer i sifferserien då det enligt honom inte är nödvändigt att 
diskutera om något skulle vara sju eller åtta då det är för små skillnader mellan estimatet 
och det således är oerhört svårt att estimera med en sådan precision. Respondenterna 
ansåg däremot att i och med att man skippade siffror skapade man onödiga diskussioner 
om det skulle vara fem eller åtta som var den rätta siffran när man kunde välja sex eller 
sju för att komma överens. Här kanske det är så att en deltagare tycker siffran sex och den 
andra sju och att komma överens där är inte så svårt för båda inser att osäkerheten är för 
stor för att precisera estimeringen med en dag. Det som blir då är att den ena personen 
går ner i estimering för att det inte finns sex som alternativ i sifferserien och den andra 
går upp då sju inte heller finns och plötsligt blir skillnaden mellan fem och åtta för stor för 
att man ska acceptera estimatet med osäkerheten inräknad. Det kan tänkas att det är 
något av en brist i att använda sifferserier med där vissa siffror inte finns med, men som 
både Grenning (2002) och Cohn (2005) argumenterar för är osäkerheten en faktor som 
är väldigt viktig att ta del av i tidsestimering och det kanske är viktigare att diskutera 
osäkerheten istället för siffrorna och därifrån komma fram till om åtta eller fem är det 
bästa tidsestimatet med osäkerheten som avgörande variabel. 
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Att frångå den föreskrivna metoden 
i planning poker försvarades i nästan 
samtliga fall, förutom vid sifferserien 
som beskrivits ovan, med att säga att 
man inte längre behövde vissa delar för 
att utföra en bra tidsestimering. Om 
man jämför med modellen av planning 
poker metoden visar respondenternas 
svar att de har beskrivit alternativa 
varianter av den ursprungliga 
metoden. De steg som respondenterna 
har gemensamt är egentligen bara de 
beskrivande stegen (2, 3) och det 
beslutande steget (6). Steg 1 är inget 
som någon av respondenterna nämnde 
men det är ganska naturligt då de inte 
är några nybörjare av metoden utan 
istället väldigt erfarna av planning 
poker. Det kan tänkas att detta 
används om en ny medlem deltar men 
annars utesluter de det av samma 
anledning som de skippar steg, vilket 
är för att spara tid och effektivisera 
processen av tidsestimering. Steg 4 är 
det steg där det är en delad åsikt om 
hur man ska göra och som det beskrivs 
i resultatet är det två alternativ som 
nämns. Antingen så gör 
respondenterna som metoden 
beskriver och röstar samtidigt tillsammans. Det andra alternativet är att en i gruppen som 
räknas som den som är experten på ämnet får komma med ett estimat. De som använder 
det senare nämnda alternativet hoppar av naturliga skäl över steg 5 då det är bundet till 
steg 4 och går direkt till steg 6 eller i vissa fall tillbaka till steg 3 för att senare gå direkt till 
steg 6. De som däremot använder den tidigare varianten av steg 4 går vidare från steg 4 
till att antingen besluta direkt om det inte är några konstigheter eller så finns det även där 
två varianter av hur man kommer fram till ett beslut. Av det fyra respondenter som 
använde denna metod svarade två respondenter att de lät den med högst och lägst estimat 
förklara sitt estimat. De andra två gick till den tidigare nämnda 
“expertutlåtandemetoden” för att få mer information om uppdraget. Respondenterna 
kom där överens efter detta moment och beslutade sedan om ett estimat utan att rösta om 
i gruppen som den föreskrivna metoden föreslår. Endast en respondent nämnde att de 
gjorde omröstningar, men sa samtidigt att det var väldigt ovanligt.  

 
Figur 2: Illustration över de sex olika stegen av 
att genomföra planning poker.  
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Om vi undersöker anledningarna till att de olika respondenterna har gått ifrån den 
föreskrivna metoden kan vi finna två orsaker. Den ena anledningen är att de har en stor 
kunskap inom uppdragen och därför har stor kunskap om hur nya uppdrag ska utföras 
och behöver därför inte genomgå hela estimeringsfasen för att fatta ett bra beslut. En 
annan anledning kan vara att grupperna som respondenterna arbetar i har jobbat 
tillsammans under en längre tid och anser därför inte att de behöver hjälp av en kortlek 
för att få ut gömd information från alla deltagare för att förbättra estimaten. Gömd 
information innebär att det finns deltagare som inte uttrycker sin kunskap för att de inte 
känner sig trygga eller att dominanta medlemmar kör över tillbakadragna deltagare och 
att kunskapen av den anledningen inte tas del av.  Den anledning som vi i detta fall ser 
som mest trolig är den första då uppdragen som arbetsgrupperna utför ofta påminner om 
varandra och därför finns en stor kunskap om hur kommande uppdragen kommer 
utföras. 

5.2 Medvetenhet om riskfaktorer 
Studien visar att det finns en medvetenhet om riskfaktorer vid tidsestimering då fyra av 
sju respondenter tar upp detta under intervjuerna. De är medvetna om att det finns ett 
antal faktorer som påverkar huruvida en tidsestimering kommer lyckas eller inte. De 
riskfaktorer som respondenterna beskriver är kommunikation mot kund, övertro gällande 
sin arbetskapacitet samt den allmänna osäkerheten i tidsestimeringen. När respondent D 
beskriver riskerna med kommunikationen mot kund så upplevs att det finns en risk till att 
produktägaren/kunden missförstår kommunikationen. I deras fall sitter produktägaren 
geografiskt långt bort vilket gör att det upplevs som en osäkerhet i fråga om huruvida 
man lyckas kommunicera estimatet tydligt nog. En annan respondent beskriver att 
kunden kan missuppfatta att tidsestimeringen endast är en gissning och tror istället att 
estimatet är sanning. Sett till den tidigare forskning som vi presenterat är detta en 
riskfaktor som Popli & Chauhan (2013) redogör för. Författarna menar att missförstånd i 
kommunikationen med kund kan vara en riskfaktor som leder till misslyckad 
tidsestimering. Således kan vi se att denna riskfaktor som tas upp i vår tidigare forskning 
även ses som en risk inom organisationen där vi genomfört fallstudien. En annan 
riskfaktor som Popli & Chauhan (2013) redogör är den allmänna osäkerheten i 
tidsestimeringen, det vill säga att det endast är en kvalificerad gissning med ett visst mått 
av antagandet. Vilket var något som tre av sju respondenter också bekräftade som en 
riskfaktor inom deras team vid genomförandet av tidsestimering. Bortsett från de tre 
riskfaktorerna som de fyra av sju respondenterna bekräftade nämndes inga andra 
riskfaktorer. Men sett till det som Popli & Chauhan (2013) redovisar i sin artikel finns det 
totalt sett sex olika riskfaktorer. Anledningen till att ingen av de andra riskfaktorerna (se 
tabell 1) tas upp under intervjuerna har vi ingen förklaring till, men troligtvis är det att de 
inte upplevs som riskfaktorer inom verksamheten. Frågan är om det är så att det inom 
organisationen är brist på kunskap eller självinsikt för att se dessa faktorer som risker, 
eller är det så att de helt enkelt inte inser att dessa faktorer existerar. Eftersom bara fyra 
av sju respondenter benämnde riskfaktorer under intervjuerna visar det på en tendens till 
bristande kunskap gällande riskfaktorer vid tidsestimering hos vissa team. En annan 
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förklaring kan vara att de inte upplever en problematik kring de riskfaktorer som Popli & 
Chauhan (2013) redogör och att de av denna anledning inte väljer att redovisa detta 
under intervjuerna. 

 De fyra respondenterna som tog upp riskfaktorerna nämnde inga tillvägagångssätt för 
hur man hanterar riskerna vid genomförandet, utan de beskrev i huvudsak bara 
problematiken kring det. Vi kan därför se att det finns en medvetenhet om vissa 
riskfaktorer hos en del av respondenterna men huruvida de går tillväga för att minimera 
riskfaktorerna framkommer inte. Ett antagande vi kan göra från detta är att de inom 
organisationen är medvetna om en del av riskfaktorerna och utmaningen kring det men 
att det i dagsläget inte finns något konkret tillvägagångssätt för hur detta ska hanteras. 
Avstegen från metoden gör att övriga riskfaktorer inte beaktas. Planning poker har även 
här en tydlig brist då det är en metod som inte behandlar flera av dessa riskfaktorer. 
Eftersom Planning poker används för att just skapa en säkrare estimering kan det vara en 
risk i att man får en känsla av en trygghet då man minimerar risker, men i själva verket 
behandlas inte flertalet av riskerna av Planning poker.  

5.3 Vikten av kunskap och erfarenhet  
I frågan om vilka utmaningar det finns med att använda planning poker som teknik för 
tidsestimering i agila IT-projekt har vi ur vår empiri kunna urskilja en tydlig utmaning 
som relaterar till tidigare forskning och berör kunskap och erfarenhet inom teamet. 
Majoriteten av respondenterna upplever att det generellt sett krävs god kunskap och 
erfarenhet för att lyckas göra en realistisk och bra estimering. De påpekar att det är viktigt 
med en viss nivå av kännedom om systemet och dess kod för att ha en chans att lyckas 
genomföra en bra estimering. I Mahnič & Hovelja (2012) studie där man jämförde ett 
team med mindre erfarenhet kontra ett team med större erfarenhet kom de fram till 
slutsatsen att erfarenhet och kunskap är avgörande för att lyckas med tidsestimering. 
Man såg att det oerfarna teamet gjorde för optimistiska estimeringar medan det erfarna 
teamet lyckades göra estimeringar som låg närmare den faktiska tiden. Respondenterna 
bekräftar att det är en utmaning med variation av erfarenhet och kunskap inom teamet. 
För att inte hamna i ett läge med en felaktig estimering bör en pessimistisk estimering 
göras för att möta den ojämna kunskapen och erfarenheten inom teamet. Vi kan således 
se att det som Mahnič & Hovelja (2012) beskriver även stämmer in på vår fallstudie. Av 
vårt resultat kan vi se att erfarenhet och kunskap har en betydande roll för att lyckas med 
en realistisk och bra estimering.  

Till skillnad från den slutsats Mahnič & Hovelja (2012) studie visar som i huvudsak 
säger att erfarenhet och kunskap skapar bättre möjligheter till gruppdiskussioner där 
erfarna teammedlemmar ser saker från fler infallsvinklar har vi i vårt resultat också 
kunnat urskilja en annan aspekt som berör erfarenhet. Vår studie visar på att det inte 
bara handlar om erfarenhet och kunskap kring processen av tidsestimering i sig, utan det 
också handlar om att ha en stor kännedom om det system eller ärende som estimeringen 
berör. Man bör känna till de olika beståndsdelarna och ha en viss erfarenhet av koden för 
att kunna göra en realistisk estimering. Finns det en brist på detta ökar risken för en 
felaktig estimering.  
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Ingen av respondenterna nämner dock någon form av horisont eller mått för när en 
teammedlem uppnår den kunskap och erfarenhet som krävs för att lyckas med en bra 
tidsestimering. När det kommer till kännedom om koden och dess beståndsdelar finns 
det inte heller något konkret att förhålla sig till. Vi har inte hittat någon forskning som 
behandlar detta, vilket gör denna utmaning ännu mer komplex. Det finns inget som säger 
när man blir tillräckligt erfarenhet och kompetent för att göra ett bra estimat. Istället blir 
det upp till teamet själva att göra någon form av uppskattning när man anses ha en god 
kunskap och erfarenhet vilket gör det hela diffust och svårt. Det blir en fråga om åsikter 
och uppfattningar istället för något konkret att förhålla sig till. Planning poker är här ett 
bra verktyg för att se till så att man inte behöver förhålla sig till erfarenheten på samma 
sätt som om estimeringen gjordes utan någon form av estimeringsteknik. Speciellt när det 
finns en osäkerhet i hur erfaren man är som grupp kan Planning poker underlätta både i 
att hjälpa gruppen förmedla kunskap samt genom att tvinga fram frågor och åsikter om 
de olika uppdragen.  

5.4 Risk för bekvämlighetsval och grupptryck 
I tidigare forskning tar vi upp en studie som Børte, Ludvigsen & Mørch (2012) har 
genomfört. I den studien genomfördes en undersökning där det gjordes en jämförelse om 
diskussioner i grupp skapar en bättre tidsestimering än ett individuellt tillvägagångssätt. 
Studien svarade inte på vilket tillvägagångssätt som skapar bäst tidsestimering men det 
visades att vid gruppdiskussioner så blev man ofta präglad av det som sades tidigt i 
diskussionen och det hängde kvar under hela processen. Deltagarna kom aldrig fram till 
varför de såg detta mönster men tydligt var det att de påverkades av vad som sades och 
andras uttalande. Ser vi till resultatet av vår studie så har våra respondenter beskrivit 
liknande mönster. Samtliga respondenter beskrev under intervjuerna att det vid 
genomförandet av planning poker finns en risk för grupptryck och bekvämlighetsurval. 
Därför kan vi anta att det Børte, Ludvigsen & Mørch (2012) observerade även stämmer 
överens med vår fallstudie. Det ses som en stor utmaning i att motverka bekvämlighetsval 
och grupptryck hos teammedlemmar. När det kommer till bekvämlighetsval upplever 
teamen att det finns en risk för att en teammedlem anpassar sin estimering utifrån 
resterande del av teamet just eftersom det är bekvämt då medlemmen slipper 
argumentera för sin estimering. Likt det som Børte, Ludvigsen & Mørch (2012) redogör 
för känner en teammedlem in vad som tas upp tidigt i diskussionen och anpassar sin 
estimering utifrån andras uttalande. I utmaningen gällande grupptryck är det framförallt 
när det kommer in en ny gruppmedlem som det upplevs som en problematik kring detta. 
Respondenterna i denna studie upplever att det är svårt för en ny medlem att delta i 
planning poker då personen i fråga kan sakna erfarenheten eller kunskapen som krävs. 
Ingen av respondenterna har svar på hur de kan motverkar denna problematik så vi kan 
se att det är en svår utmaning som påverkar genomförandet av planning 
poker.  Genomförandet av planning poker tvingar dock respondenten att vara aktiv och 
göra estimeringar. Estimeringarna är med största sannolikhet sämre än övriga gruppen 
då det saknas kunskap och erfarenhet som respondenterna nämner är ett stort problem 
men att tvingas vara aktiv i en ny situation skapar i alla fall deltagande av den nya 
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gruppmedlemmen. Detta är en av styrkorna med planning poker, att man tvingas vara 
delaktig oavsett kunskap. Det kan leda till att man snabbare får en uppfattning om hur 
man ska tänka för att lyckas göra bra estimeringar i framtida sprintmöten. Det som 
respondenterna beskriver är att de har problem att förstå konceptet av hur man ska 
estimera och därför bara håller sig till andras åsikter. Om de däremot följer planning 
pokers metodik till fullo arbetar metodstegen mot att gruppen inte ska göra val baserat på 
grupptryck och tvingar en till att göra en personlig estimering utifrån ens egen åsikt vilket 
är bra för att motverka både grupptryck och bekvämlighetsval. 

5.5 Bättre diskussioner och ökad förståelse för ärenden  
Baserat på vårt resultat har vi identifierat två tydliga aspekter till hur planning poker 
bidrar till bättre tidsestimering inom agila IT-projekt. Det som majoriteten av 
respondenterna ser som värdeskapande av att genomföra planning poker handlar 
framförallt om att teamen får en ökad förståelse för ärenden samt att det leder till bättre 
diskussioner. De upplever att de vid genomförandet av planning poker får en bättre 
förståelse för ärenden eftersom de inom teamet går igenom de olika beståndsdelarna och 
den kod som ärendet gäller, vilket gör att hela teamet får en ökad förståelse för ärendet 
och vad det är som behöver estimeras. Det faktum att teamet får en ökad förståelse för 
ärenden leder till att den estimering de gör blir bättre och närmare den faktiska tiden som 
ärendet tar att lösa, just eftersom de har en ökad kännedom om ärendet. Effekten av detta 
blir att den estimering de gör är mer realistisk och närmare verkligheten. Vi har i tidigare 
forskning inte lyckas hitta någon studie som behandlar detta och bekräftar det 
respondenterna i vår studie beskriver, men vår uppfattning är ändå att denna aspekt leder 
till bättre tidsestimering för agila IT-projekt. Vidare beskriver fem av sju respondenter att 
tillämpning av tekniken leder till bättre diskussioner inom teamet. Framförallt tycker de 
att det är ett bra tillvägagångssätt för att hela teamet ska få framföra sin åsikt kring 
estimatet. Det fångar upp avvikelserna bra vilket skapar en diskussion kring avvikelser 
inom teamet. Respondenterna ser också att metoden i sig uppmuntrar till diskussioner 
inom teamet just eftersom hela teamet sitter samlade tillsammans med produktägaren. 
Slutligen anser respondenterna att diskussionen är ett stort skäl till att de väljer att 
genomföra planning poker och att de genom diskussioner kommer fram till ett bättre 
tidsestimat, vilket innebär ett värdeskapande för tidsestimeringen inom agila IT-projekt. I 
vår studie har vi inte någon tidigare forskning som bekräftar denna aspekt, men eftersom 
majoriteten av respondenterna bekräftar detta kan vi ändå anta att det stämmer mot 
verkligheten.  Att gruppen använder planning poker och på grund av det skapar en bättre 
miljö för givande diskussioner har lett till att de ansett att gruppen kan hoppa över några 
steg som vi beskrivit. Det leder till en snabbare estimering men kan även leda till att viktig 
information går miste i de stegen som uteblir. Här har det gjorts en övergång från att lita 
på metoden till att lita på erfarenhet vilket kan tänkas vara ett osäkert val men är också 
ett snabbare val. Vi tror att eftersom att grupperna som respondenterna arbetat i har 
erfarenhet som sträcker sig så lång som sju år tillbaka med planning poker leder till att 
man går emot att lita på sin erfarenhet. Det blir en naturlig reaktion på att grupperna 
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anser att de är duktiga på estimering med planning poker och vill utvecklas för att arbeta 
mot effektivare estimeringsprocesser.  
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6. Slutsats 
I denna studie har vi varit intresserade av att fördjupa oss inom tekniken planning poker 
som används vid tidsestimering inom agila IT-projekt. Vi såg att det fanns en problematik 
kring tidsestimering inom agila IT-projekt och fann det därför intressant att fördjupa vår 
kunskap inom en teknik som appliceras vid agil tidsestimering. Syftet med studien har 
varit att undersöka vilka utmaningar som finns förknippade med planning poker och 
redovisa dessa för att skapa en ökad medvetenhet om utmaningarna för agila team som 
använder planning poker för tidsestimering. Med detta syfte hade vi en 
problemformulering som avsåg att undersöka om man inom en verksamhet upplever att 
teknik bidrar till en bättre tidsestimering och se hur processen av planning poker ser ut i 
praktiken i förhållande till den föreskrivna metoden. Från vårt resultat har vi kunnat 
identifiera ett antal huvudsakliga utmaningar och riskfaktorer som finns relaterat till 
planning poker. Vi kan dock konstatera att dessa utmaningar och riskfaktorer inte i sig är 
kopplat till tekniken, utan istället ser vi att det finns ett samband till tidsestimering i sin 
helhet. Vår analys visar att utmaningarna och riskfaktorerna relaterar till större aspekter 
så som grupptryck, kommunikation och erfarenhet. Vi kan således dra slutsatsen att de 
utmaningar och riskfaktorer som upplevs inom myndigheten vi gjort undersökningen på 
har ett samband med tidsestimering överlag snarare än planning poker även om vi 
upplever att det är direkt relaterat till tekniken. 

I frågan om huruvida processen skiljer sig i praktiken i förhållande till den föreskrivna 
metoden har vi från analysen sett att samtliga respondenter har gjort någon form av 
modifikation av metoden och de olika steg den bygger på. Ingen av respondenterna har 
följt metoden konsekvent utan man väljer att göra avsteg från metoden för att 
effektivisera processen. Vi kan därför konstatera att den föreskrivna metoden inte är 
optimal i praktiken just eftersom den innehåller för många steg. Vissa av stegen skapar i 
praktiken inget värde för processen. Vidare ser vi att kortleken som ska användas i den 
föreskrivna metoden i praktiken inte levererar något mer än en riktlinje, den bidrar inte 
till något då majoriteten av respondenterna valt att tillämpa fingrar istället för korten. 
Kortleken blir endast som en referenspunkt då man väljer att använda händerna istället. 
Vi kan därför dra slutsatsen att kortleken i sig är överflödig.  

När det sedan kommer till frågan om hur planning poker bidrar till bättre 
tidsestimeringar för agila IT-projekt visar vårt resultat att det leder till bättre diskussioner 
och ökad förståelse för de olika ärendena vilket i slutändan bidra till bättre tidsestimat. 
Bortsett från detta har vi inte kunnat urskilja någon annan faktor i hur tekniken skapar 
värde för tidestimeringen och därmed bidrar till bättre estimat. Vi har inte heller hittat 
någon tidigare forskning som behandlar detta. Vi konstaterar därför att det är dessa två 
aspekter som gör att planning poker bidrar bättre tidsestimeringar för agila IT-projekt. 
Slutsatsen gällande denna frågeställning blir att tekniken skapar förutsättningar för 
bättre diskussioner inom teamet och att man genom det får en ökad förståelse för de olika 
ärendena som estimeringar skall genomföras för.  

Som det har visats i undersökningen kunde vi se att det finns moment i planning poker 
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som bidrar till en förbättrad tidsestimering. Vi anser däremot inte att undersökningen vi 
genomfört kan återspegla en generell slutsats om att planning poker bidrar med 
förbättrad tidsestimering då vi endast undersökt en arbetsplats. Antalet deltagare anser vi 
även vara för få för att kunna säkerställa någon form av statistisk validitet för studien. 
Något som skulle vara intressant som vidare forskning inom ämnet är att undersöka de 
aspekter som inte hanteras av just planning poker och se hur man kan hantera dessa. 
Detta skulle eventuellt kunna leda till en metod som kan förtydliga och synliggöra alla de 
riskfaktorer som finns i samband med tidsestimering och öka förståelsen i hur vi skapar 
en hållbar kunskap för tidsestimering som moment inom agil utveckling i samhället. Det 
finns även en möjlighet att undersöka om planning poker som teknik går att utvecklas för 
att hantera fler aspekter än vad den gör idag. Det skulle i ett scenario där man lyckas 
inkorporera fler riskaspekter bli väldigt intressant att se hur det skulle hantera 
tidsestimering i agil utveckling i framtiden. 
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Bilaga 1  
Intervjuguide  

 
Samtliga intervjuer för studien kommer att utgå från de etiska principer som Bryman 
(2012) redogör. Alla deltagare informeras om detta. De fyra etiska principerna består av 
följande:  
 

• Informationskravet 
• Samtyckeskravet 
• Konfidentalitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
All deltagare kommer att informeras om dessa fyra etiska principer innan intervjuerna 
påbörjas.  
 
Namn:  
Kön:  
 
Bakgrund:  
 

1. Vad är din befattning idag?  
2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  
3. Vad har du för tidigare erfarenheter av agila IT-projekt?  
4. Hur länge har du arbetar med scrum?  

 
Tidsestimering:  
 

1. Hur genomför ni tidsestimering för en sprint inom ert scrum-team?  
2. Vilka är delaktiga vid tidsestimeringen? Produktägaren? Ledning?   
3. Vilka tekniker/verktyg använder ni för ti (LUFT & NGHAM, 1955)dsestimering? 
4. Används dessa verktyg på olika sätt beroende på hur sprinten ser ut?  

 
Planning poker:  
 

1. Vilken erfarenhet har du av planning poker?  
2. Hur går ni tillväga när ni genomför planning poker?  
3. Hur ofta tillämpar ni denna teknik som en del i tidsestimering?  
4. Anser du att planning poker bidrar till en bättre tidsestimering för en sprint inom 

ert scrum-team?  
 

Utmaningar:  
 

1. Vilka utmaningar kan du se med att genomföra tidsestimering för en sprint?  
2. Ser du några utmaningar med att tillämpa planning poker som en teknik för 

denna process?  
3. Finns det tillräckligt med kunskap inom ert team för att använda denna typ av 

teknik för tidsestimering?  
4. Finns det några restriktioner från er ledning om vilka verktyg och 

tillvägagångssätt ni får tillämpa för att genomföra tidsestimering? 


