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Förord 

Först av allt vill jag tacka respondenterna som tog sig tid att genomföra intervjuerna, utan er 

hade genomförandet av denna uppsats varit omöjlig. Sedan vill jag tacka min kontaktperson 

på företaget som varit en enorm hjälp i att komma i kontakt med företaget och finna lämpliga 

intervjuobjekt. Jag vill också tacka de chefer på företaget som jag varit i kontakt med för att 

de har varit så tillmötesgående och bidragit med tid och resurser som främjat kvaliteten på 

uppsatsen. Jag riktar också ett tack till min familj som varit ett gott stöd och bollplank. Slut-

ligen riktar jag ett stort tack till min handledare Per-Olof Ågren på informatikinstitutionen 

som har varit en otrolig resurs under denna långa process och som alltid funnits till hands 

med kreativa idéer, motfrågor och uppmuntran. 

Abstract 

Systems development methods has always been an important part of the systems 

development process. It affects not only the product, but also the organization itself. Today 

more and more companies are abandoning the more rigid traditional methods for the more 

flexible agile ones. A transition like this is bound to affect the product and the organization, 

but in what ways? Is it a difficult transition to make, and how does it affect social 

environment and dynamics? Does it change how people communicate information to each 

other? This study was conducted at a local branch of a larger international IT-company. 

The company had recently switched from a traditional waterfall method to the agile 

method Scrum. The study’s aim was to see if and how this transition caused any changes in 

the way that the company develops their artifacts. A characteristic for Scrum is that people 

collaborate in small self-organizing teams. How is this affecting the social structures and 

the relationships between individuals? The study is of qualitative nature, where semi-

structured interviews were conducted with people from the different Scrum teams. The 

study has shown that this kind of transition takes time, but that people are positive towards 

its benefits. The fact that individuals are no longer isolated with their own task, but are 

instead working closely together with their team members has led to, perhaps less, but 

better and more accurate products. To be in a tight team with a common goal has also 

made people more content with their social exchange and work situation, which positively 

affects moral. The physical closeness to the team has led to improvements in the 

communication and collaboration between teammembers. However it has also had the 

effect that the communication and collaboration with the other teams have deteriorated, 

due to the teams having differing ways of working, differing norms and differing goals. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Bakgrunden till ämnesvalet växte fram under den senare delen av utbildningen där vi kom i 

kontakt med systemutvecklingsmetoder och deras komplexa väsen. Detta var något som jag 

redan från början fann väldigt intressant och kände att jag ville fördjupa mig i. Systemut-

vecklingsmetoderna har utvecklats mycket genom åren för att kunna anpassas till den 

ständigt föränderliga teknologin och de krav som idag ställs på en färdig produkt. I och med 

detta förändras också kraven på de människor som är inblandade i processen. Detta är något 

som fascinerar mig, att se hur människan påverkas av tekniken och de metoder som används 

vid systemutveckling, då det är något som ligger nära den beteendevetenskapliga delen av 

min utbildning.  

      För att möta kraven på snabbare och flexiblare utveckling övergår många organisationer 

från den mer traditionella vattenfallsmodellen till de modernare agila metoderna, något som 

ställer stora krav på organisationen och dess anställda vad gäller omorganisering av rutiner 

och arbetssätt. I de agila metoderna är förutsättningarna lite annorlunda för de anställda där 

de ställs inför nya sätt att arbeta, inte bara kring tekniken, utan också med varandra. I en 

vattenfallsmodell jobbar man oftast i större grupper och med större projekt där leveranser 

sker i slutet av processen. I agila metoder är grupperna oftast mindre och man jobbar 

närmare varandra och med kortare iterationer där man ska vara beredd att leverera när som 

helst. Vad får detta för effekt på organisationen och tekniken? Vad får det för effekt på hur 

man arbetar och hur man bemöter varandra?  

      I mycket av den litteratur kring systemutvecklingsmetoder som använts under min ut-

bildning nämns problemet med att metoderna tenderar att skilja sig mellan hur de är 

teoretiskt utformade och hur de faktiskt används praktiskt. Fitzgerald presenterar en modell 

där han menar att man till en början, på grund av liten erfarenhet, följer metoder slaviskt, för 

att sedan nästan helt sluta använda dem och efter det slutligen nå ett stadie där man hittar en 

balans och kompromiss mellan de två tidigare inställningarna (Fitzgerald 1997)(Se figur 1). 

Om så är fallet, hur påverkar det då socialt samspel och kommunikation? Systemutveckling 

och val av metod är i sig en väldigt delikat process som kräver noggrann planering, då de val 

man gör kan vara direkt avgörande för om företaget eller organisationen ska lyckas eller 

misslyckas. Eller som Pries-Heje et al säger: ”Many organisations are using methodologies 

effectively and successfully and conclude that, although not perfect, they are an improvement 

on what they were doing previously, and that they could not handle their current systems 

development load without them.”(Pries-Heje et al 2008. Sid 33).  
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Figur 1: Modell över länken mellan utvecklarens erfarenhet och användandet av metod. 

(Fitzgerald 1997).  

 

Företaget där jag utfört studien, ”Systemutveckling AB”1, som är ett större internationellt 

företag, har nyligen gått från en vattenfallsmodell till att arbeta med Scrum och de befinner 

sig fortfarande i en övergångsfas. Detta gör dem än mer intressanta som studieobjekt. De går 

från att ha jobbat i stora grupper eller avdelningar till att nu måsta jobba med ett färre antal 

människor i mindre team samtidigt som det plötsligt ställs betydligt högre krav på 

kommunikation och samarbete. När jag tog kontakt med företaget och föreslog denna studie 

var de väldigt intresserade då de själva hade frågeställningar som berörde det område jag 

ville studera. De kände ett behov av att kunna se hur förändringen fortskridit och hur man 

idag jobbar med Scrum på arbetsplatsen. Det jag kommer att fokusera på i min studie är hur 

samarbete och kommunikation i och mellan teamen påverkas av den agila metoden Scrum 

och hur detta har förändrats från när man jobbade under vattenfallsmodellen. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att få djupare kunskap kring, och förståelse för, hur de sociala 

aspekterna i en systemutvecklingsmetod kan påverka hur arbetet utförs, slutresultatets ut-

formning och hur metoden implementeras och används vid ett metodbyte. Samarbete, 

kommunikation och gruppdynamik ska vara väldigt närvarande i just metoden Scrum vilket 

gör den till ett väldigt bra studieobjekt för hur människan kan anpassa sig till att jobba med 

något som normalt sett kan vara väldigt tekniskt inriktat och avancerat. Det kan ses som en 

utmärkt möjlighet att studera gruppdynamik och grupprocesser i en IT-miljö. 

1.3 Problemformulering  
“Individuals and interactions over processes and tools.  

Working software over comprehensive documentation.  

Customer collaboration over contract negotiation. 

Responding to change over following a plan” (Beck et al 2001)) 

 

                                                           

1 Systemutveckling AB är ett påhittat namn för att värna om företagets anonymitet. 
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Detta är de riktlinjer som satts upp för agil metodutveckling i det agila manifestet. Som första 

punkt står det att individer och interaktion ska komma före processer och verktyg. Är det 

verkligen så hos företagen som jobbar agilt? Hur jobbar egentligen Systemutveckling AB med 

Scrum, har man kunnat implementera den sociala och interaktionsuppmuntrande agila 

modellen eller är man fast i den mer individuellt inriktade vattenfallsmodellen? För att ut-

röna hur det idag ser ut hos Systemutveckling AB har jag valt att fokusera på följande fråge-

ställningar: 

 

• Hur ser övergången från en mer individcentrerad metod till en mer socialt 

orienterad metod ut? 

• På vilket sätt påverkar den nya metoden arbetsmiljö, kommunikation och arbets-

grupper? 
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2 Metod 

”Kunskaper i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar 

man har med olika undersökningar och med sin forskning” (Solvang  1997. Sid 11). Utan 

denna kunskap blir det betydligt svårare att uppnå dessa mål. Metod är en förutsättning för 

att man ska kunna utföra ett seriöst och strukturerat forskningsprojekt. Metod ger oss ram-

verk och styr oss in på rätt bana så att vi ska kunna uppnå det vi vill. Metoden ger oss dock 

inte svar på våra frågor utan är ett verktyg eller redskap för att uppnå ett bättre och sannare 

resultat i vår studie.       

     Vid val av metod finns det ett antal olika att välja bland, och det gäller därför att välja den 

som passar ens eget projekt bäst. ”De olika metoderna är alla till hjälp i vårt studium av sam-

hälle och de har alla sina starka och svaga sidor. Det viktiga är att vi väljer den metod som 

passar bäst för den frågeställning vi arbetar med.” (Solvang 1997. Sid 75). Det man måste ha i 

åtanke är vilken typ av data man behöver för sitt problem och på vilket sätt man bäst kan 

finna dessa data. Det största valet står mellan om man ska genomföra en kvalitativ eller 

kvantitativ studie. Kvantitativa studier präglas av strukturering medan kvalitativa präglas av 

flexibilitet (Solvang  1997. Sid 76). Då mitt studieobjekt är begränsat till ett företag och 

studieobjektet är social miljö och grupparbete så lämpar sig den kvalitativa modellen bättre. I 

och med det kan jag till exempel lägga till intervjuobjekt eller intervjufrågor om jag anser att 

det är nödvändigt för min studie. Detta kan anses nödvändigt då man vid varje intervju får 

nya kunskaper och ny insikt som kan väcka nya frågor, därav kravet på flexibilitet. Vid 

kvalitativ studie närmar man sig också studieobjektet på ett annat sätt, man är mer 

närvarande och möter ofta objektet ansikte mot ansikte, jämfört med många kvantitativa 

studier som sker via till exempel enkäter. Vid dessa möten ska man försöka att skapa en så 

vardaglig situation och miljö som möjligt för intervjuobjektet för att denna ska känna sig av-

slappnad och bekväm att tala om vad som helst. ”Kvalitativa metoder syftar till att fånga 

egenarten hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation”(Solvang 1997. Sid 

82). Vilken information som blir central i undersökningen beror mycket på informations-

källan. Något som kan nämnas som en nackdel vid kvalitativ metod är att resultatet, på grund 

av färre respondenter, inte är lika generaliserbart som vid kvantitativ metod, dock är 

materialet ofta betydligt mer djupgående. 

2.1 Fallstudie 
Som tidigare nämnts finns det ett antal olika metoder att välja bland och förutom fallstudie 

är till exempel experiment, enkätundersökningar och litteraturstudier välkända 

forskningsmetoder. Varje strategi har sina egna fördelar och nackdelar beroende på tre 

förutsättningar: ”1) the type of research question, 2) the control an investigator has over 

actual behavioral events, and 3) the focus on contemporary as opposed to historical 

phenomena” (Yin 1989. Sid 13). Generellt sett  är fallstudier att föredra när man ställer frågor 

som “hur” och ”varför”, när undersökningsledaren har liten kontroll över händelser och när 

fokus är på något nutida fenomen inom en ”real-life context”. Sådana fallstudier kan bli 

kompletterade med två andra typer, den utforskande och den deskriptiva fallstudien. 
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Oberoende av vilken man väljer är det oerhört viktigt hur man designar och genomför fall-

studier då de kan ha en stor inverkan på hur nära ”sanningen” man kommer i sin studie.  
      När man blir medveten om en problematik kan man välja att bemöta denna på flera olika 

sätt. Informella sätt kan vara att fråga vänner eller kanske läsa en bok. Ett mer systematiskt 

sätt är att lägga upp en undersökning av problemet, det vill säga bete sig som en forskare 

skulle ha gjort. Fallstudien är en sådan strukturerad och vetenskaplig metod. Metoden inne-

bär en plan för att samla in, organisera och integrera information eller data och den 

resulterar i en särskild slutprodukt eller resultat (Merriam 1988. Sid 21). Som forsknings-

verktyg bidrar fallstudien till våra kunskaper kring individbaserade, organisatoriska, sociala 

och politiska fenomen. Uppkomsten av fallstudien härstammar från vårt behov av att förstå 

komplexa sociala fenomen. Kort sagt tillåter fallstudien oss att göra en undersökning som 

bibehåller de holistiska och meningsfulla karaktärsdragen hos ”real-life events” (Yin 1989. 

Sid 14). Fallstudier är, likt experiment, generaliserbara för teoretiska teser men inte för 

populationer, vilket är viktigt att ha i åtanke när man studerar resultatet. Fallstudien 

representerar inte en population eller urval utan forskarens mål är att utöka och generalisera 

teorier.  

      En annan viktig faktor för fallstudie är om man kan ”(…) identifiera ett avgränsat system 

som fokus för undersökningen. En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik 

företeelse, till exempel ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller 

en social grupp”  (Merriam 1988. Sid 24). Detta avgränsade system väljs för att man finner 

det intressant eller viktigt. Intressant med fallstudien är att den inte har avgränsat sig till 

enskilda verktyg för att samla in information, utan man kan använda sig av det mesta från 

test till intervju. Dock är vissa metoder vanligare än andra. Vid beslutet att göra en fallstudie 

av kvalitativ art innebär då att man inriktar sig mer på ”insikt, upptäckt och tolkning än på 

hypotesprövning. Fallstudier har i själva verket skilts från andra sätt att lägga upp forskning 

genom det som Cronbach kallar tolkning i kontext (interpretation in context)” (Merriam 

1988. Sid 25). Man menar på att genom att koncentrera sig på en enda företeelse eller 

situation så strävar man efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som är typiskt för 

just den företeelsen eller situationen. En fallstudie är partikularistisk vilket innebär att den 

fokuserar på en viss händelse, företeelse eller person. Detta gör fallstudien särskilt lämpad 

för praktiska problem, frågor eller situationer som uppstår i vardagen. Slutprodukten i en 

fallstudie är deskriptiv, detta innebär att materialet är omfattande, djupt och tätt. Vilket 

beskriver så många variabler som möjligt och samspelet mellan dem. En fallstudie är även 

heuristisk, vilket innebär att den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som 

studeras. ”Den kan skapa nya innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det man 

redan visste eller trodde sig veta.” (Merriam 1988. Sid 27). Slutligen är fallstudien även 

induktiv, den grundar sig alltså främst på induktiva resonemang. Generaliseringar, begrepp 

och hypoteser skapas ur den information och data som finns tillgänglig för en, och den har i 

sin tur grund i den kontext som bildar ramen för det som man studerar. Det kan innebära att 

data man samlat in ger nya frågeställningar som kan förändra den tidigare uppsatta 

problemformuleringen. Detta är utmärkande för kvalitativ forskning och ställer därför, som 

tidigare nämnts, krav på flexibilitet.  
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      Fallstudien är för mig den mest lämpliga då jag i min studie fokuserar på ett specifikt 

fenomen, ett arbetssätt inom en social grupp, hos en organisation. För att få användbara data 

behöver jag gå in på djupet och skapa mig en helhetsbild som sedan kan hjälpa mig att 

besvara mina frågeställningar. Jag vill nå insikter och skapa nya frågeställningar, något som 

skulle vara betydligt svårare vid en kvantitativ studie.  

      För att komplettera mina fallstudieintervjuer har jag även gjort observationer på arbets-

platsen. Dessa observationer har skett öppet och passivt. Jag har deltagit på scrummöten och 

varit närvarande vid fikaraster med mera. För att inte göra folk obekväma i situationen har 

jag inte gjort anteckningar förrän jag observerat klart och satt mig på arbetsrummet (Solvang 

1997. Sid 116). Det rum där jag utfört intervjuerna har även använts som arbetsrum för mig 

och jag har därför funnits på plats och kunnat observera en del av det sociala samspel som 

pågår på arbetsplatsen. Observationerna är dock sekundärt material i min studie. 

2.2 Kvalitativ intervju 
Under fallstudien är den kvalitativa intervjun ett väldigt vanligt redskap. En kvalitativ 

intervju utmärks av att man ställer enkla och öppna frågor där man får komplexa, djupa och 

innehållsrika svar. Det innebär att man efter avslutade intervjuer sitter med ett stort och 

brett material där man kan finna många intressanta åsikter, mönster, fördjupningar, tanke-

gångar med mera (Trost 2005. Sid 7). Den vanligaste intervjuformen är där man sitter 

ansikte mot ansikte med en person och ställer frågor som denne skall besvara. Det finns dock 

även andra former av intervjuer såsom telefonintervju, enkätintervju, gruppintervju med 

mera. I slutändan är dock en intervju ett möte med en annan person där man genom att tala 

med dem vill få information och svar på sina frågor. Om man vill förstå hur människor ser på 

sin omvärld och sina liv är det bästa sättet att prata med dem. Genom samtal lär vi känna 

varandra och vi förstår mer kring deras känslor, erfarenheter och förhoppningar. I en 

intervju frågar forskaren om, och lyssnar sedan till, vad folk tror och tycker om jobb, skola, 

vardag, samarbete, socialt liv. Interaktionen med intervjuobjektet blir lika viktigt som 

frågorna som ska besvaras (Kvale 2007. Sid 1). Som forskare måste man avgöra vilken 

information som man ska samla in för att få fram den informationen. Man vill veta vad någon 

annan vet, något som inte går att direkt iaktta. Det är utifrån detta sätt att tänka man bör 

utforma sin intervju.  
     Om man ska välja intervju som undersökningsmetod bör man ha funderat på om detta är 

det bästa sättet att få fram den information jag vill ha: ”Intervjun är att föredra som strategi 

för informationsinsamling när (…) detta ger bättre information eller mer information till 

mindre kostnad än andra metoder” (Merriam 1988. Sid 87). När man skapar en kvalitativ 

intervju bör man också ha i åtanke dess standardisering och strukturering. Med 

standardisering menar man graden till vilken frågorna är desamma och situationen är 

densamma för alla intervjuobjekten. Hög grad av standardisering innebär att man gör lika för 

alla, frågorna skall ställas på samma sätt, i samma ordning och samma antal. Låg grad av 

standardisering innebär motsatsen, man kan då formulera sig olika beroende på vem man 

pratar med, man tar frågorna i den ordningen man vill och man kan ställa nya frågor och 

följdfrågor. Med strukturering menas till vilken grad man har en struktur på intervjun. Till 

exempel vid hög struktur att frågorna är i en genomtänkt följd och väldigt specificerade för 
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att få reda på specifik information. Eller om strukturen är låg kan frågorna vara bredare och 

öppnare och ordningsföljden är inte lika utstuderad (Trost 2005. Sid 19). Ett exempel på en 

vanligt förekommande intervjuform är den semistrukturerade intervjun. Den innehåller ett 

antal teman och ett antal förslag på frågor. Dock finns det samtidigt en öppenhet för 

förändringar i struktur och ordning för att kunna anpassas till och följa upp vad den 

intervjuade berättar för dig (Kvale 2007. Sid 51).  
     Ett kännetecken för en intervju är att den skall kunna ses som ett samtal mellan två 

personer. Detta är till viss del sant. Man vill att den intervjuade ska känna sig avslappnad och 

att den skall känna sig som att det är ett vanligt samtal, då detta kan hjälpa den att naturligt 

besvara frågorna. Dock skall intervjuaren helst inte uppfatta situationen som ett samtal. Ett 

samtal kännetecknas av utbyte av information och känslor, men vid en intervju är det den 

intervjuades åsikter som måste ligga i fokus. Dessutom måste jag som intervjuare vara villig 

att lägga mina åsikter och värderingar åt sidan och verkligen lyssna till vad intervjuobjektet 

har att säga. Oavsett om intervjuaren känner sympati eller antipati för den intervjuade och 

dennes åsikter så måste den intervjuade försöka sätta sig in i den intervjuades föreställnings-

värld (Trost 2005. Sid 36). Detta skapar en slags obalans i samtalet som måste finnas i åtanke 

och kompenseras för, för att kunna få så bra svar som möjligt. En viktig del av intervjuandet 

är planering och tematisering innan man sätter igång och intervjuar. De frågor man ska ha i 

åtanke under denna process är: 
                 

”why: clarifying the purpose of the study; 

 what: obtaining a pre-knowledge of the subject matter to be investigated; 

 how: becoming familiar with different techniques of interviewing and   analyzing, and        

deciding which to apply to obtain the intended knowledge.” (Kvale 2007. Sid 37) 

 

Detta är viktigt för att skapa den ”rätta” strukturen för intervjun och då också för själva 

problemlösandet. Om du nonchalerar någon av dessa kan det tänkas att du i din studie får 

svar på fel saker eller fel sorts svar vilket påverkar hela studien. 

2.3 Urval och intervjuutformning 
Det huvudsakliga målet med studien är att komma in på djupet och få insikter och hitta 

mönster och därför lämpar sig en kvalitativ intervju bäst för mina ändamål. Intervjun är 

semistrukturerad då detta ger mig möjligheter att anpassa intervjuerna efter vem jag talar 

med. Eftersom de har olika roller kan olika följdfrågor bli relevanta beroende på vem jag 

pratar med. En semistrukturerad intervju ger mig också möjlighet att lägga till eller ta bort 

frågor från intervjun om jag kommer till insikter som föreslår att jag gör dessa förändringar. 

Eftersom jag valt intervju som undersökningsmetod sker urvalet av respondenter på ett lite 

annorlunda sätt än om man skulle haft till exempel en kvantitativ enkätstudie.  

      Jag hade en kontaktperson på Systemutveckling AB som hjälpte mig att finna 

intervjuobjekt. Jag bad honom att hjälpa mig finna individer med olika roller eller 

arbetsuppgifter och även att de inte alla skulle vara del av samma team. Jag efterfrågade även 

specifikt att få intervjua en scrummaster då detta kändes relevant för studien. Anledningen 

till att jag ville ha olika roller och medlemmar från olika team är att jag, för det första, ska 
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kunna se om upplevelsen med Scrum och teamarbete skiljer sig för olika arbetsroller men 

också för olika team, och för det andra skapa mig en djupare och bredare bild av dynamiken 

inom metodanvändningen på företaget. En annan aspekt i planerandet kring intervjuerna var 

hur många som skulle intervjuas i förhållande till tidsram och de frågor som jag ville ha svar 

på. Jag försökte här utgå ifrån Kvales resonemang om antal intervjuobjekt: ”Interview as 

many subjects as necessary to find out what you need to know’” (Kvale 2007. Sid 43) 

2.4 En beskrivning av Systemutveckling AB och 
intervjuobjekten 
Systemutveckling AB är en del i en större organisation som är ett av de ledande IT-

tjänstföretagen i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. De riktar in 

sig på specialiserade IT-lösningar och tjänster i sitt mål att nå konkret affärsnytta för sina 

lokala som globala kunder. Företaget har som mål att trots sin storlek försöka ha en lokal 

förankring. Totalt har de över femton tusen anställda och har som mål att bli en ledande 

integratör av IT-tjänster i nordöstra Europa. Deras huvudmarknader är Norden, Ryssland 

och Polen. Dessutom vill de tillgodose sina kunder globalt med specialistkompetens och även 

branschspecifik verksamhet i utvalda länder2. På den arbetsplats där jag utförde min studie 

arbetar man med att utveckla nya programvaror och regelbundna servicepacks till de aktuella 

programvarorna. Programvarorna man utvecklar används främst inom sjuk- och hälsovården 

och social- och barnomsorgen. På arbetsplatsen är det ca hundratrettio anställda som i sin 

tur är uppdelade på tre större arbetsområden med då ett antal scrumteam i varje. På det 

arbetsområde där jag utfört min studie är man uppdelade i fyra scrumteam där antalet med-

lemmar i varje varierar mellan fem till tio. För cirka två år sen bytte Systemutveckling AB 

systemutvecklingsmetod från vattenfall till den agila metoden Scrum. Den övergångsprocess 

som då startades pågår fortfarande. 

      Datainsamlingen bestod av intervjuer med fem personer. På den femte och sista 

uppnåddes empirisk mättnad och den intervjun ses därför inte som viktig för materialet som 

helhet, därför har data använts främst från de fyra första. Tre av intervjuobjekten var kvinnor 

och två av dem var män. Åldern på respondenterna varierade från tjugoåtta till femtio. De 

hade även olika utbildningsbakgrund, allting från ett-årig komvuxutbildning till 

systemvetarutbildning och ingenjörsutbildning. Yrkesrollerna de intervjuade har hos 

Systemutveckling AB är scrummaster, två är systemutvecklare och en är databashanterare. 

Vissa har jobbat på företaget i tjugo år medan andra bara har jobbat där i tre. De som har 

jobbat där kortare tid har därför följaktligen mindre erfarenhet av tiden innan metodbytet, 

något som skall tas i beaktande. Urvalet har en spridning över olika roller och kan därför 

resultera i bra data. För att skapa mer bredd på materialet och delvis bryta mönstret med 

renodlade teammedlemmar är det av värde att inkludera den databasansvariga då han 

egentligen inte tillhör något team utan ingår i dem alla då de behöver hans hjälp, vilket ger 

honom en bra överblick. 

 

 

 

                                                           
2
 Referens finns men anges varken här eller i referenslistan för att värna om företagets anonymitet. 
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 Utvecklare 1 Utvecklare 2 Databasansvarig Scrummaster 

Ålder: 50 år 35 år 28 år 44 år 

Tid på 

företaget: 

29 år 3 år 3 år 9 år 

Utbildning: Ettårig ADB-

utb på komvux 

Elektroingenjör Systemvetare Systemvetare 

Tabell 1: Tabellen visar de använda respondenternas roller och tilldelade alias samt ålder, 
tid på företaget och typ av utbildning. 

2.5 Utförande 
Intervjuerna ägde rum vid tre olika tillfällen under en tvåveckorsperiod. Intervjuplats var ett 

litet konferensrum på företaget under arbetstid. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

digital diktafon och anteckningar. Schemalagd tid för varje intervju var åttio minuter, men 

samtliga intervjuer tog ganska precis en timme att genomföra. I intervjun utgick frågorna 

utifrån tre huvudrubriker:  

 

• Bakgrund och samarbete  

• Kommunikation 

• Metodbyte 

 

Under varje huvudrubrik fanns ett antal frågor länkat till det temat. De initiala frågorna var 

trettio stycken, men beroende på typ av svar och person ställdes ytterligare frågor eller 

följdfrågor. I utformandet av intervjuunderlaget hade jag några frågeställningar som jag ut-

gick ifrån då de kändes extra intressanta både ur min och även Systemutveckling AB:s syn-

vinkel: 

 

• Hur fungerar teamen? 

• Bildas det teamkulturer och hur kan de i så fall förmedlas? 

• Hur kommunicerar och samarbetar man inom och mellan team? 

• Hur ser övergången från vattenfall till Scrum ut för teamen? 

• Hur tar man till vara på individens förmågor vid byte av roll? 

• Följer teamen de, utifrån Scrum, angivna riktlinjerna? 

 

Innan jag började intervjua genomfördes en pilotintervju och en bakgrundsintervju med en 

koordinator på avdelningen, tillika min kontaktperson. Bakgrundsintervjun var till för min 

egen skull för att få mer klarhet i när, hur och varför man bytte systemutvecklingsmetod. Jag 

ville även ha reda på lite fakta kring företaget, till exempel antalet anställda på avdelningen 

med mera. Pilotintervjun gjordes för att säkerställa att frågorna gick att svara på och 

renderade i svar som var av relevans för min studie. Resultatet var positivt och intervjun var 

givande, efter dess genomförande lade jag till någon fråga och tog bort någon som kändes 

överflödig. Även efter den första ”riktiga” intervjun väcktes nya tankegångar och utifrån 

dessa tillkom någon ny fråga till. Vid det första tillfället intervjuades en systemutvecklare, vid 
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det andra en databasansvarig och en systemutvecklare och vid det tredje tillfället en 

scrummaster, som är en typ av vägledare för gruppen, och en till systemutvecklare.  

      Under de tre dagarna som intervjuerna genomfördes fick jag även chansen att befinna mig 

på arbetsplatsen under hela dagen så att jag även kunde genomföra mindre observationer, 

vilket hjälper till att skapa en än tydligare och bredare bild över de sociala miljöerna på 

avdelningen. Utfallet av studien över lag är tillfredsställande då jag anser att jag fått en bra 

inblick i hur man arbetar i sina team och hur man arbetar med scrummetoden. De frågor jag 

hade och de svar jag fick på dem ger mig goda förutsättningar för att kunna hitta 

positiva/negativa samband och de har väckt många tankegångar som kan komma till nytta i 

analysen av företaget. Efter genomförda intervjuer valde jag att transkribera intervjuerna. 

Detta för att lättare kunna överblicka materialet och för att underlätta framtida refererenser 

till- eller citat från dataunderlaget. I arbetet med de färdiga intervjuerna har jag följt Kvales 

struktur för transkriberingar. (Kvale 2007. Sid 92) 

2.6 Kritik av urval och metod 
Det man kan kritisera gällande urvalet är att väldigt mycket tillit lades till min kontaktperson 

hos Systemutveckling AB. Även om jag hade önskemål på vilka funktioner jag ville intervjua 

låg det slutgiltiga ansvaret hos honom. Det innebär att han genom sina val påverkar studien 

väldigt mycket. Att antalet intervjuobjekt dessutom inte är så många kan medföra att valen av 

personer får än större utslag på resultatet. Man skulle kunna beskriva det som att en del av 

min objektivitet gått förlorad då företaget själv får en hel del makt där de mer eller mindre 

kan styra och påverka resultatet utifrån vilka intervjuobjekt de väljer att presentera för mig. 

Jag försökte att begränsa detta genom att lämna önskemål till min kontaktperson om att få 

en bra bredd vad gäller yrkesroller men även personligheter. Det kan också ifrågasättas hur 

pass generaliserbart resultatet blir då det, för det första, är en fallstudie och för det andra att 

antalet respondenter är relativt litet och att de kommer från en och samma avdelning, dock 

olika team. Jag försökte formulera mina intervjufrågor noggrant för att få så djupgående och 

utförliga svar som möjligt och för att få ett rikt material och hitta mönster trots det lilla 

antalet respondenter. 

      En annan kritik är de traditionella fördomarna som finns mot fallstudier i allmänhet. Att 

intervjuaren själv för lätt kan influera intervjuobjektet med sina egna fördomar och tanke-

sätt, problemet med generalisering och att de tar för lång tid att genomföra och att materialet 

blir för stort och brett (Yin 1989. Sid 21). Tid kan även ses som en faktor vad gäller påverkan 

på slutresultatet. Hade mer tid för studien och arbetet kunnat ge ett bättre och djupare 

resultat? Mer tid hade också kunnat ge en bättre verksamhetsinsyn och jag hade då bättre 

kunnat förstå, på ett djupare plan, varför saker såg ut som de gjorde. Till exempel om vissa 

resultat är länkat till metoden eller om de är länkade till organisationsstrukturen. Sedan ut-

fördes intervjuerna på de intervjuades arbetstid, vilket skulle kunna påverka dem negativt i 

det avseendet att de känner att de förlorar arbetstid medan de intervjuas, och att de därför 

kan vara stressade och inte helt avslappnade. Jag försökte komma runt dessa problem genom 

att läsa på kring företaget och att genomföra en förintervju med min kontaktperson som 

rörde mer organisatoriska frågor. Vad gäller respondenterna så var jag noggrann med att de 

skulle få bestämma när de hade tid för intervjuerna, istället för att jag skulle pressa dem. 
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   Slutligen kan man rikta viss kritik mot antalet utförda intervjuer. På den femte och sista 

intervjun upplevde jag en viss empirisk mättnad i materialet. Detta kan tolkas som att jag 

antingen hade fått ihop ett tillräckligt bra material redan, eller att jag hade ställt fel typ av 

frågor vilket ledde till att jag inte kunde komma djupare i min studie. Det skulle också kunna 

påstås att jag intervjuat ”fel” personer, att om jag valt andra personer hade resultatet blivit 

bättre. Det finns heller inget som bevisar att det verkligen fanns en tydlig empirisk mättnad, 

vid en sjätte intervju kanske jag hade funnit nya intressanta tankegångar och nya 

infallsvinklar. Jag kände dock att det material jag hade samlat in var rikt och att det där fanns 

intressanta mönster men även individuella meningsskillnader mellan respondenterna vilket 

gjorde att jag kände att jag kunde börja bearbeta mitt material. 
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3 Systemutvecklingsmetoder 

Vid tidig systemutveckling var man väldigt inriktad på själva programmeringen och man 

arbetade utan någon tydlig struktur eller mall. Utvecklarna var ofta skickliga tekniskt men 

det saknades ofta fungerande kommunikation och ofta blev användarna lidande. Detta ledde 

till att deras behov inte kunde tillgodoses, och att systemdesignen blev därigenom lidande då 

man inte lyckats skapa vad kunden behövde. Det är för att lösa den här typen av problem som 

behovet av systemutvecklingsmetod kommer in. En informationssystemsutvecklingsmetod 

kan definieras som: 

”A collection of procedures, techniques, tools, and documentation aids which will help 

the systems developers in their efforts to implement a new information system. A 

methodology will consist of phases, themselves consisting of subphases, which will 

guide the systems developers in their choice of the techniques that might be 

appropriate at each stage of the project and also help them plan, manage, control, and 

evaluate information systems projects.” (Avison och Fitzgerald 2006, Sid 24). 

En metod är också baserad på en ”filosofisk” inriktning, en syn på hur man ska tänka under 

utvecklingsfasen. En del metoder sätter de mänskliga aspekterna i fokus när man utvecklar 

medan andra är mer pragmatiska eller kanske försöker automatisera så mycket av 

produktionen som möjligt. Vad gäller de mer traditionella utvecklingsmetoderna kontra de 

nyare, agila, utvecklingsmetoderna så kan man se stora skillnader i dess ”filosofier”. Vi 

kommer i det här avsnittet att titta närmare på dessa två olika grenar.  

3.1 SDLC 
Systems development life cycle, eller vattenfallsmodellen som den också kallas, är av den mer 

traditionella skolan vad gäller systemutveckling. Att den kallas life cycle indikerar att den 

följer naturliga steg i en process. Avison beskriver dessa steg (Avison och Fitzgerald 2006, sid 

31):  

• Förstudie / behovsprövning 

• Kravspecifikation / funktionell specifikation 

• Designspecifikation 

• Implementation 

• Test 

• Integration / leverans 

• Drift och underhåll  
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Figur 2: Vattenfallsmodellen är en av de första modellerna som togs fram för att visa hur 
ett programvaruprojekt kan organiseras. Vattenfall syftar på att projektet går igenom 
faserna som vore det vatten forsande nerför ett vattenfall. (Paralells 1999) 

Tanken är att varje steg ska vara helt klart och bedömas innan man går vidare i nästa steg. 

Det ligger ofta stor tonvikt vid de två första faserna, eftersom man vid påbörjad process inte 

kan gå tillbaka till ett tidigare steg. Under arbetets gång arbetar man steg för steg och går 

först vidare till nästa då man anser sig vara helt nöjd och klar med det föregående. De första 

stegen innebär att man tar reda på så mycket som möjligt om det problem man arbetar med, 

om utveckling är möjligt och vad som skulle krävas för att genomföra projektet. Sedan 

definieras designen och upplägget på arbetet innan man börjar skapa produkten. Man jobbar 

sekventiellt och sätter upp tydliga specifikationer på vad som ska göras i det steg man 

befinner sig i, och detta gäller för alla stegen (Avison och Fitzgerald 2006, Sid 33). Man 

jobbar konstant mot det på förhand uppsatta målet. Vid genomförd livscykel är det vanligt att 

man börjar om på första steget för att göra ett nytt vattenfall. Modellen härstammar från 

sextiotalet och den hade då en stor påverkan på systemutvecklingsbranschen, främst i Stor-

britannien. Idag finns det mer moderna varianter av den ursprungliga vattenfallsmodellen.  

      Fördelar med vattenfallsmodellen är att den har en tydligt uppsatt struktur och är relativt 

enkel att överblicka och följa. Den är också tydlig vad gäller dokumentation vilket gör det 

enkelt att överblicka specifikationer. Man kan också lättare se vad som ska göras och vad som 

har gjorts och kommunicera detta till utvecklare, ledning och projektansvariga. Då man 

dessutom har ett på förhand tydligt arbetsschema, med avgränsningar för varje steg av 

vattenfallet är det lättare att överblicka arbetsgången och därför undvika förseningar och 

därigenom också undvika budgetöverskridande. Eftersom arbetet är uppdelat i faser så har 

man också möjlighet att se över arbetsgången efter varje avslutad fas, något som kan vara 

betydligt svårare vid en modell där arbetet är ständigt fortgående (Avison och Fitzgerald 

2006, Sid 38). Arbetet är också det strukturerat i det att alla har sina roller och får uppgifter 

tilldelade sig uppifrån. För de organisationer och företag som är väldigt säkra på, och kan 

lämna en tydlig kravspecifikation kring, hur informationssystemet ska se ut, kan vattenfall 

vara en väldigt fördelaktig metod. 
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      Det finns dock även en del nackdelar med vattenfallsmodellen. En av dessa är att man på 

förhand sätter specifikationerna för produkten. Detta innebär att man inte tar hänsyn till 

möjligheten att kraven på produkten kan förändras under arbetets gång, vilket gäller främst 

för långa och stora projekt där mycket kan hända under den tid som utvecklandet genomförs 

(U.S Department of Health and Human Services 2005). Detta ställer även otroligt stor press 

på precision vid förstudien, då bara ett litet missförstånd eller felanalys kan få förödande 

konsekvenser för slutprodukten. Ett annat problem tätt länkat till det ovan nämnda är 

användarmissnöje. Om det utvecklade systemet inte uppfyller kundens krav för att kunden 

blivit missförstådd, eller kanske inte kunnat förmedla vad den vill ha (delvis för att den inte 

vet vad den vill ha) så är projektet misslyckat och produkten kommer inte att användas, i alla 

fall inte på det sätt som är önskat av utvecklaren. Om man under processens gång skulle 

upptäcka att det finns fel i kravformuleringen innebär detta problem då man inte kan gå 

tillbaka under pågående arbetsprocess. Detta kan då i värsta fall leda till att man måste börja 

om från början och påbörja ett nytt vattenfall. 

3.2 Agila metoder 
Individer och interaktion över processer och verktyg, fungerande mjukvara över utförlig 

dokumentation, kundsamarbete över kontraktsförhandling och responsivitet till förändring 

över att följa en uppsatt plan (Beck 2001) Detta är de huvudsakliga filosofiska tankegångar 

som genomsyrar de agila metoderna och finns att läsa om i det som kallas ”det agila 

manifestet”. Dessa metoder har nu funnits i mellan tio och femton år. Det finns ett antal olika 

agila metoder, men gemensamt för de alla sägs vara att de har sin utgångspunkt i de problem 

och otillräckligheter som man ansåg att vattenfallsmodellen hade (Avison och Fitzgerald 

2006, Sid 134). I de agila metoderna accepterar man det faktum att användarna inte alltid vet 

vad de vill ha och man måste därför kunna vara flexibel vad gäller kravspecifikationer och 

förändringar i dessa under arbetets gång. I en vattenfallsmodell upptäcker kunden vad som 

är fel först vid leverans, men då är det ofta försent då det kan vara för dyrt eller tidskrävande 

att korrigera något i det läget. Den agila skolan tar till vara på det faktum att kunden vid 

leverans kanske inte vet vad den vill ha, men den vet då vad den inte vill ha. Därför 

prioriterar man många och snabba leveranser till kunden för att se vad som är bra och dåligt, 

genom till exempel prototyping, beta-versioner och snabba iterationer.  
      När man tittar på de tidigare nämnda filosofiska tankegångarna i agilt arbete kan man se 

att de är nästan totala motsatser till de som följs vid vattenfall. Man lägger fokus på 

människans roll och förespråkar ett gott samarbete och goda relationer och stämning i 

arbetslagen istället för strukturerade processer som tydligt kan överblickas och följas. Man 

frångår även de hårda kraven på dokumentation och väljer istället att lägga energi på att ofta 

skicka ut fungerande programvara så att man löpande kan få feedback på den produkt man 

utvecklar för att få den så nära kundens önskemål som möjligt. Detta är även relaterat till 

punkten som berör kundsamarbete över kontraktsförhandling där man vill åstadkomma ett 

nära samarbete med kunden genom ständig kontakt och dialog, detta för att frångå att det 

skapas en ”vi och dom”-mentalitet. Man vill även lägga fokus på flexibilitet vid 

systemutveckling så att man med ett öppet sinne ska kunna frångå de ursprungliga planerna 

om det uppstår nya krav eller problem som erfordrar att man går en annan väg för att skapa 
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en så bra produkt som möjligt. Detta gör att processen blir mer kreativ, och därför också mer 

svåröverblickad både vad gäller tid och resurser. Att jobba agilt innebär ett sorts ”trial and 

error”-förfarande där man jobbar i kortare iterationer för att experimentera sig fram till vad 

kunden vill ha. I en iteration genomför man en livscykel, men betydligt fortare än i ett 

vattenfall. Istället för att tänka på helheten så tänker man kortsiktigt och på vad som är 

viktigast i varje iteration, så kallat minimalistiskt tänkande. 
      Vid agilt arbete vill man även frångå de strikta roller och arbetsfördelningar som ingår i 

vattenfallsmetoden. Man vill istället försöka skapa en miljö och arbetsgrupper som främjar 

autonomt arbete. Man menar på att om man kan skapa den rätta typen av miljö och i denna 

placera en väl komponerad grupp med individer kan detta leda till att gruppens totala 

arbetsförmåga och insats blir större än den av varje individ. För att uppnå detta menar 

Avison et al att man även behöver ”regler”, som fungerar som riktlinjer för teamet (Avison 

och Fitzgerald 2006, Sid 141). 

• Flexibilitet, så att gruppen snabbt kan anpassa sig till förändrade omständigheter. 

• Robusthet, så att eventuella stökiga individer kan handskas med av gruppen. 

• Självorganisering, så att gruppen inte behöver översyn eller guidning. 

Uppenbart är att man anser det som otroligt viktigt att arbetsgrupperna är välkomponerade 

och fungerande, då man tycks anse att detta samarbete är en nyckel för ett lyckat 

utvecklingsprojekt. Man vill ge grupperna stort eget ansvar, självstyre och flexibilitet för att 

främja innovation och kreativitet, samtidigt som det då ställs större krav på dem att faktiskt 

ta ansvar för gruppens uppgifter och hålla eventuella problemskapare i schack. Vad gäller 

samarbete och kommunikation så vill man helst att det ska ske på ett personligt och socialt 

plan, gärna ansikte mot ansikte. Allt för att försöka komma undan den allt som oftast 

förödande ”vi och dom”-mentaliteten. Man försöker också i den mån det är möjligt att hålla 

alla som jobbar med samma projekt på samma fysiska arbetsyta, även om detta blir betydligt 

dyrare betalar det av sig i det långa loppet. Just kommunikation och samarbete blir också 

viktigt då det krävs snabba beslut hela tiden under utvecklingsprocessen, och därför måste 

samarbetet och kommunikationen vara pålitlig och fortgående 

      En annan stor skillnad i agila metoder jämfört med traditionella metoder är synen på 

risktagande. I de mer traditionella, till exempel vattenfall, vill man genom tydliga strukturer 

och planering undvika risker. Vid agilt tänkande har man accepterat att risker är en del av 

arbetet. Varje projekt som innebär en risk kan också innebära en större vinst vid lyckat 

genomförande. Den fördelen man har gentemot vattenfallsmodellen är att man genom de 

kortare iterationerna kan experimentera mer och ligga närmare gränsen till för stort 

risktagande utan att det riskerar hela projektet. 

      Den kritik som har riktats mot agila metoder är att de inte passar sig för större system och 

större team. Man hävdar också att de fokuserar för hårt på de ”mjukare” aspekterna såsom 

gruppdynamik och samarbete och borde istället ta hårdare på till exempel dokumentation 

och planering. Man menar att man borde hitta en balans mellan de båda sidorna istället för 

att helt luta över åt ena sidan, då detta ger kodare en ursäkt att kasta ihop kod utan hänsyn 

till ingenjörsdisciplin. Frank Maurer ger en väldigt bra sammanfattning av agila metoder och 

dess fördelar och nackdelar:  
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”Since all problems are different, all solutions and processes are 

situational and context-based. They depend on the context of the project and on the 

environment. Agile methods help to succeed in unpredictable environments, which are 

the reality today. They do it by encouraging continual realignment of development 

goals with the needs and expectations of the customer. Agile methods concentrate on 

significantly improving communications and interactions among all stakeholders, 

promote constant feedback, focus on “clean code that works”, transparency, and 

relentless testing to achieve higher quality. Yet agile methods are not a silver bullet and 

agile practices only work in context.” (IEEE 2011).  

3.3 Vad är Scrum? 

”Suppose I’m travelling from Chicago to Boston by airplane. Before and during the 

flight, the pilot gets instructions from air traffic control. We take off on command and 

follow the prescribed route. Once we are in the air, computers predict almost to the 

minute when we will land in Boston. If things change-say the air is bumpy-the pilot 

must get permission to move to a different altitude. As we approach the airport, the 

pilot is told what runway to land on and what gate to go to. If, however, I set out for 

Boston in a car, I can take whatever route I want, whenever I want. I don’t know exactly 

when I’ll get there, and I probably haven’t planned what route I’ll take or where I’ll stop 

for the night. En route, I follow traffic laws and conventions: I stop at red lights, merge 

into traffic according to prevailing customs, and keep my speed consistent with the 

flow. In an automobile, I am an independent agent, making decisions in my own best 

interests framed by the rules of the game of driving” (Schwaber 2004. Sid 11) 

Metaforen ovan är väldigt bra och talande, genom att den visar på skillnaden mellan en 

striktare vattenfallsmetod som representeras av flygplanet och den agila metoden scrum som 

framställs som bilen. Scrum är en agil metod som skapades av Jeff Sutherland och Jeff 

McKenna och den har varit funnits sedan cirka 1995. ”Scrum is not a process or a technique 

for building products; rather, it is a framework within which you can employ various 

processes and techniques. The role of Scrum is to surface the relative efficacy of your 

development practices so that you can improve upon them while providing a framework 

within which complex products can be developed” (Schwaber 2009). Scrum är grundat i 

empirisk processkontrollteori och använder sig av iterativ och inkrementell inriktning för att 

optimera förutsägbarhet och riskhantering. Scrum kan ses som en relativt bred och öppen 

metod att jobba efter, jämfört med exempelvis en vattenfallsmetod. Detta kan ses som en 

styrka då den kan anpassas efter skiftande behov hos olika organisationer. Att Scrum ses som 

ett ramverk innebär i praktiken att de olika teamen själva till stor del har ansvar för hur 

arbetet ska planeras och distribueras inom gruppen. Anledningen är för att teamet själv har 

störst insikt i hur uppgiften bäst ska lösas. Inom Scrum finns det tre ”roller”: produktägare, 

scrummaster och teammedlem som samtliga beskrivs här nedan. 

      I Scrum jobbar man iterativt i mindre team. Den optimala storleken på ett scrumteam är 

sju personer, plus/minus två. När det är mindre än fem blir interaktionen mindre, och därför 
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också produktiviteten. Blir man för många kan vissa individer hamna utanför eller att 

viljorna blir för många och mötena kan dra ut på tiden. Det krävs helt enkelt för mycket ko-

ordination för att få ett större team att fungera. Teamutformningen kan förändras mellan 

metodens arbetscykler, de så kallade sprintarna. Dock sjunker förtjänsten av 

självorganisering när man ändrar i teamen, och därför är det något man ska vara försiktig 

med (Mountain goat software 1998). Även om man i ett scrumteam inte är tilldelade lika 

tydliga roller, eller rättare sagt inga roller alls, som vid en vattenfallsmodell så har 

teammedlemmar ofta speciella kunskaper såsom programmering, 

användargränssnittsdesign, databasdesign, kvalitetskontroll, organisationsanalys med mera. 

Dock förväntas det att man ska vara relativt bred så att man ska kunna hjälpa varandra, till 

exempel om någon är borta. Scrum förlitar sig på krossfunktionella och självorganiserade 

team. Det finns ingen ledare som bestämmer vem som ska göra vad och på vilket sätt, utan 

det är något som teamet kommer överens om tillsammans. Alla inom teamet som behövs för 

att nå från ide till färdig produkt kommer att vara involverad. Teamen är självorganiserade 

på det sättet att ingen kan säga åt teamet hur de ska bära sig åt för att nå målet, utan alla 

bidrar med det de är bra på och detta ska leda till en synergi som gagnar teamets effektivitet 

och prestation. Det finns inga team över teamet och det finns heller inga sub-team.  

      De agila arbetsteamen i Scrum stöttas av två specifika individer, en scrummaster och en 

produktägare. Scrummastern är ingen projektledare utan är en teammedlem som ska fungera 

som ett sorts stöd och ska se till att teamet håller sig till det man gemensamt har bestämt. 

”The ScrumMaster is responsible for ensuring that the Scrum Team adheres to Scrum values, 

practices, and rules. The ScrumMaster helps the Scrum Team and the organization adopt 

Scrum” (Schwaber 2009). Här skiljer sig rollen som scrummaster från den traditionella 

projektledarrollen, där projektledaren hade mer auktoritet och chefsroll så är scrummastern 

en del i av teamet och fungerar mer som en slags coach för övriga teamet. Produktägaren är 

en person utanför teamet som står närmare verksamheten, ledningen och kunden och är den 

som ytterst bestämmer vad produkten ska innehålla. Produktägaren är också ansvarig för 

den så kallade product backlog som har som funktion att se till så att de viktigaste 

uppgifterna blir gjorda först. Det är också produktägaren som står som ytterst ansvarig och 

ser till att produkten blir levererad och att man håller sig inom de uppsatta budgetramarna. 

Viktigt för att ett projekt ska lyckas är att man har tillit till sin produktägare och vad den 

säger. Rollen som produktägare är både krävande och belönande, då det ställs stora krav men 

möjligheterna är många. 

      Scrum består av fyra huvudsakliga artefakter3. Det första är den ovan nämnda product 

backlog. Den är en prioriteringslista över vad produkten skall innehålla och därigenom vad 

som ska göras. Varje enskild uppgift, så kallat item, tilldelas en beskrivning, prioritetsnivå 

och tidsuppskattning. Varje uppgift tilldelas prioritet från låg till hög beroende på dess värde 

för slutprodukten. Den andra artefakten är release burndown, som mäter kvarvarande 

product backlog över tiden för en releaseplan. Skälet är att kunna uppskatta hur man ligger 

till och om man kommer att nå uppsatta mål. Det mått på tid man oftast använder är 

sprintar. Den tredje är sprint backlog, vilket innebär att man plockar ut delar och uppgifter 

                                                           
3
 På grund av avsaknad av svenska översättningar på termer inom Scrum så kommer de engelska 

termerna att användas, då detta också är fallet i litteratur och på arbetsplatser. 



18 

 

från product backlog som man ska jobba med under uppkommande sprint. Oftast bryter man 

ner dem i mindre delar och uppgifter, där varje ska ta ca en dag att genomföra. Sprint back-

log burndown är då den fjärde artefakten och den innebär att man mäter kvarvarande sprint 

backlogarbete i en sprint över tid i sprinten. 

 

Figur 3: Flödeschema över arbetsprocessen i Scrum. (Battue Inc 2006) 

Arbete med Scrum består av fem så kallade time-boxes: Release planning meeting, sprint 

planning meeting, sprint, daily scrum, sprint review och sprint retrospective. Med release 

planning meeting innebär att man lägger upp en plan och ett mål för arbetet som teamet och 

resten av organisationen kan förstå och kommunicera. Man sätter upp målet för releasen och 

fastställer den högst prioriterade product backlogen, de huvudsakliga riskerna och de gene-

rella egenskaper och funktioner som en release skall innehålla. Den fastställer också ett tänkt 

leveransdatum och kostnadsbudget. Nästa time-box är sprinten. Sprinten är en iteration. Den 

är en period, på oftast ca tre veckor, där man jobbar med för sprinten utvalda uppgifter. Varje 

sprint innehåller ett sprint planning meeting, utvecklingsarbete, en sprint review och ett 

sprint retrospective. Sprintar genomförs en efter en utan uppehåll mellan dem. Anledningen 

till den korta tidsramen för varje sprint är att man kan göra snabba releaser, man är vaken 

för kravförändringar och man minimerar risker. Sprint-items som inte hinns med under en 

sprint flyttas över till nästa. Sprint planning meeting innebär att man i teamet väljer ut delar 

från product backlogen som man ska jobba med under kommande sprint. Man väljer ut dessa 

utifrån dess prioritet, teamets kunskaper och hur mycket man tror sig hinna under sprinten. 

Man lägger även upp hur man ska göra, hur man kan bryta ner backlog items till utförbara 

mindre uppgifter. Sprint review innebär att man i slutet på en sprint i teamet visar vad man 

har gjort och hur det fungerar. Detta är ett informellt möte där även andra team och chefer är 
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välkomna där det huvudsakliga målet är att ge en bild av vad man har åstadkommit och hur 

det påverkar uppkommande sprintar. Man pratar om vad som gått bra och vad som gått då-

ligt och om vad som ska göras härnäst. Nästa time-box är sprint retrospective. Här talar man 

också kring vad som varit bra och dåligt, men då mer rörande individer, sociala relationer, 

samarbete och metod och verktyg. Här nyttjar man reflektion för att komma till insikt om vad 

som kan göras bättre, men också för att ta tillvara på det som redan är bra. Vill man förändra 

något kan detta läggas in som ett item till nästa sprint. Den sista time-boxen är daily scrum. 

Detta är ett dagligt tio till femton minuter långt möte där varje teammedlem berättar vad den 

gjorde igår, vad den ska göra idag och eventuella problem den stött på. Det ökar delaktig-

heten i projektet och minskar behovet för andra längre möten. Det ser också till så att alla 

kontinuerligt drar åt samma håll och minskar antalet missförstånd. Scrummastern handleder 

dessa daily scrums. 

      Karaktäristiskt för Scrum är att man främst möts ansikte mot ansikte när man behöver 

kommunicera. Man uppmuntras att samarbeta inom teamet och jobba nära varandra. Även 

kännetecknande för Scrum är att man vid daily scrums möts i en mindre lokal där man har 

en scrumtavla. Där har man manuella verktyg uppsatta såsom post-its över backlog items och 

sprint items. Här kan man manuellt flytta runt items mellanolika kolumner såsom ej 

påbörjat, pågående eller klart. Detta hävdar man är det snabbaste och effektivaste sättet att 

jobba och det ger alla en fysisk plats där man lätt kan överblicka arbetet (Kniberg  2007, sid 

45). 
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4 Resultat av genomförd studie 

4.1 Att arbeta i team 
”Som gammal hockeyspelare så tycker jag det är jättetrevligt att man är som ett team. 

Lagkänsla. Det vi producerar det gör vi tillsammans och går det åt helvete får vi ta 

smällen tillsammans. Det är ju så det ska vara. Och sedan just den här utbildningen 

som blir inom gruppen, man lär sig ganska mycket av varandra genom att jobba till-

sammans.” (Utvecklare 1) 

 

Genomgående hos de intervjuade kunde man se hur de uppskattade att gå från ett arbetssätt 

där man varit mer isolerad till att jobba nära varandra i team. En extra fördel som man ser är 

att teamen nu är mindre och att man därför får större möjlighet att lära känna varje enskild 

individ i teamet bättre. En av de intervjuade systemutvecklarna uttryckte att han under 

vattenfallsmodellen ofta känt sig ensam och isolerad med en arbetsuppgift. Detta ledde till att 

han kände enorm stress och press kring arbetet och detta påverkade inte bara 

arbetsuppgiften utan även den personliga upplevelsen kring arbetet och arbetsplatsen. 

 

”(…) tidigare var man själv med vissa uppgifter och man får en ryggsäck man ska dra 

runt. Nu är man aldrig själv och man är flera stycken som har samma ansvar. Det blir 

mycket roligare och det blir mindre press på en, för man har alltid någon att luta sig 

mot. Tidigare hade man kunnat sitta helt själv och försöka lösa nåt, så det är en jätte-

fördel.” (Utvecklare 1) 

 

Han uttryckte att han trivs betydligt bättre idag, då han menar på att han aldrig känner sig 

ensam med en uppgift, utan att det i slutändan är teamets gemensamma ansvar att denna 

uppgift löses. Även om det är han som utför det huvudsakliga arbetet kring uppgiften så finns 

det ständigt stöd att få i form av feedback och förslag. Man menar att man i arbetet är mindre 

splittrad då man kan fokusera på en del, till exempel ett item i taget, plus att man känner mer 

ansvar för sin del, för teamets skull. Tidigare var uppgiften dessutom tvungen att bli klar, 

men under Scrum finns möjligheten att gemensamt komma fram till att ett item är för stort 

för en sprint och det kan i nödfall skjutas upp till nästa sprint. Detta ansåg man i teamen vara 

otroligt nyttigt, att känna att man är i den här situationen tillsammans och att man löser 

problemen tillsammans och man känner sig betydligt mera delaktig i helheten då man hela 

tiden vet vad de andra jobbar med. De kände att de befann sig i ett riktigt team, eller som 

någon uttryckte sig ”lag”. Det fanns en lagkänsla som gjorde att man inte såg det som ”jag och 

du” utan ”vi”. Denna syn att man sitter i samma båt och jobbar tillsammans ökade 

arbetsmoralen och också arbetsglädjen. Det var flera som uttryckte hur roligt de tyckte det 

var att jobba på det här sättet och att de kände betydligt större glädje över att gå till jobbet nu 

än de gjorde när de jobbade under vattenfallsmodellen.  

      Genomgående ansåg man att man var mer än bara arbetskollegor i teamet, man hade 

kommit över en gräns där man ansåg sig vara vänner, något som gjorde arbetet betydligt 

lättare och roligare, och främjade samarbetet inom gruppen. Man menade att man tidigare 

hade kontakt med betydligt fler människor på arbetsplatsen, men ytligare. Idag har de inte så 
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mycket kontakt med de som jobbar utanför teamet, men desto närmare kontakt med de inom 

teamet då man inte bara jobbar ihop utan också sitter tillsammans. Denna situation tror man 

har uppkommit för att man tidigare jobbade i större avdelningar med betydligt fler 

människor inom varje gruppering, medan man nu är mindre avdelningar med de dessutom 

självorganiserande teamen.  

      De dagliga scrummötena tvingar teammedlemmarna till fysisk närhet och samtal med 

varandra även om man skulle vara motsträvig detta. Det var något jag lade märke till via 

observationer på de scrummöten jag närvarade vid, att vissa har mer vana och intresse av att 

tala inför gruppen, men att alla i slutändan får lika mycket tid och plats till att tala om sitt 

item och arbetsprocess. Det var även väldigt intressant att se att man, nästan, höll sig strikt 

till ramarna för att scrummöte och inte svävade ut och började prata om annat eller drog ut 

på berättelserna kring de egna uppgifterna. Man ansåg också att man lär sig mycket av 

varandra i gruppen, inte bara kring de andras personliga yrkesmässiga kunskaper utan också 

hur de fungerar på arbetsplatsen som människor och hur de bemöter eventuella problem och 

svårigheter. Allt detta tillsammans ansåg man skapade en form av teamkultur som var 

karaktäristisk för teamet beroende på vilka man hade i sitt team. Egna sätt att socialisera, 

kommunicera och arbeta. Detta sätt att arbeta i team verkar även vara väldigt attraktivt 

utifrån databashanteraren synvinkel, han ingår inte i något team utan går in när det behövs 

och han uttryckte tydligt att han önskade att han ingick i ett team. När teamen planerar och 

löser uppgifter tillsammans sitter han ensam och isolerad. Detta har också gjort att han inte 

kan styra över sin arbetsbelastning och kan ibland bli överhopad med uppgifter. Det faktum 

att teamen sitter tillsammans fysiskt medan han måste springa runt eller förlita sig på 

internkommunikationsmedel för att få tag i folk är också något han är avundsjuk på. Även 

om man i teamen poängterade att man jobbade med Scrum som grund så kunde man se en 

genomgående trend att alla anpassade sitt sätt att jobba till vad som passade gruppen. En 

insikt man kommit fram till genom erfarenheter från tidigare sprintar. Dock såg man vissa 

orostecken kring att man nästan bara socialiserar och jobbar inom gruppen:  

 

”Sen vi började med den här agila processen så har, det finns både för och nackdelar, 

fördelen är att vi som jobbar inom, vi fem som, som är huvudgruppen inom team skc4, 

har blivit jättetighta, man träffar ju de här mer än familjen. Och man lär ju känna 

varandra på ett bra sätt, men däremot har man tappat kontakten med de övriga inom 

vård och omsorg, och det har blivit mer och mer teamtänkande, så det är lite farligt där. 

Att det kan bli för mycket inom teamet bara.” (Utvecklare 1) 

 

Man talade om att man verkligen uppskattade att jobba i sina team, men att arbetsformen 

gjort så att teamen blivit mer och mer avskärmade från varandra. Att teamets yttre gränser är 

väldigt tydliga mot de andra teamen och att jobbmässigt inte riktigt möts på ett naturligt sätt. 

Det är sällan man inom jobbets ramar har med de andra teamen eller dess individer att göra. 

En av de intervjuade beskrev det som att situationen med att man umgås, och arbetar, 

mindre med stora massan och betydligt mer och tightare inom gruppen skapar en form av ”vi 

och dom”-mentalitet som anses vara oroväckande och farlig. Ett bra exempel är 

                                                           
4
 Teamnamnet är påhittat för att värna om gruppen och företagets anonymitet 
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databashanteraren som i sina arbetsuppgifter fungerar mer som en konsult och inte 

egentligen ingår i något av teamen.  

      Han menar på att han har problem att komma in i vissa av teamen för att de jobbar så 

tight och nära varandra i gruppen och att de därför kan vara svåra att samarbeta med. Han 

har fått lära sig vilka individer i varje team han kan vända sig till för att få hjälp. 

 

”(…) men egentligen är det mer de kulturella skillnaderna, hur man kommunicerar med 

dem, en del är lite mer softa och en del är lite mer strikta (…) det är ju olika från olika 

personer, men man märker, man tar ju hellre kontakt med vissa än andra i teamen, så 

är det ju.” (Databashanterare) 

 

Man kan tydligt se hur teammedlemmarna uppskattar att man gått från stora grupper till 

mindre team. Både vad gäller det arbetsmässiga och det sociala. Tidigare kunde man vara 

uppåt trettio stycken på en avdelning, medan teamen nu varierar i storlek från ca fem till tio 

personer i varje. En av de största fördelarna enligt en av de intervjuade är att effektiviteten 

ökar avsevärt vad gäller planering och möten. Att grupperna är små i kombination med att 

man följer de för Scrum angivna riktlinjerna för möten, exempelvis daily scrum, gör att 

mötena inte drar ut på tiden och att alla får möjlighet att säga vad de tycker och tänker. Man 

menade på att tidigare hade mötena skett i andra former med fler människor och då var det 

vanligt att en person pratade och de andra lyssnade. Det var då lättare att enskilda individer 

kände att de inte hade något på mötet att göra och att det bara tog tid från arbetet. Det gjorde 

också att även fast någon hade något att tillägga yttrade man inte det, på grund av gruppens 

storlek och för att man inte var säker på att det tillförde helheten något. 

 

”Jag tror det är för att vi är så pass få, jag är helt säker på att ska man jobba såhär så 

ska man inte vara mer än max 7, 6-7 stycken. För tidigare var det så att när vi satt 

trettio stycken på ett möte så var det inte många som pratade då inte, det var de som 

höll i det egentligen som pratade. Men nu sitter vi alla och pratar lika mycket. Har man 

något att säga så säger man det också.” (Utvecklare 1) 
 
Så en av huvudsakliga anledningarna till att möten och planering fungerar bättre nu är att de 

i dessa mindre team känner sig mer delaktiga i allt de andra har att säga, för att det i 

slutändan berör den gemensamma slutprodukten, och också att de mindre grupperingarna 

gör att folk känner sig mer bekväma att tala inför alla. Det som dock yttrades som negativt 

kring gruppstorleken är att det blir väldigt kännbart om någon är borta. Framförallt om detta 

inte är planerad frånvaro, som till exempel sjukfrånvaro.  

 

”Det blir märkbart, för det är ju ofta tidspress och sådära, man har ju ganska tight 

schema och blir det nå långvariga sjukdomar eller sådär då kan det bli omrumstering i 

teamet, att vi måste förstärka någonstans på bekostnad av något annat, man kanske till 

och med får plocka bort något ur sprinten eller leveransen så det är alltid ganska hårt.” 

(Utvecklare 2) 
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Då teamen är så små innebär det oftast att varje enskild individ har en specialitet inom ett 

område och de förväntas utföra den uppgiften för gruppen. En tanke i Scrum är att alla i 

gruppen ska kunna klara av alla uppgifter, genom att man har lärt från varandra. Dock är det 

till viss del så att de i teamen har blivit bredare, men inte tillräckligt. Övergången till Scrum 

är fortfarande ganska färsk, så man menar på att det kan komma att bli ännu bättre i 

framtiden. Som det är idag blir det dock en flaskhals när någon är borta och då blir pressen 

högre på de andra teammedlemmarna och det krävs då stor flexibilitet från deras sida. En 

fördel med Scrum i detta läge är dock att man kan planera om sprinten och ta bort items. En 

åtgärd som denna menade man var väldigt svår att genomföra under vattenfallsmodellen. 

 

”Största förändringen är ju att man fått större kunskap inom det område man jobbar. 

Vi har ju som krympt från hela vård och omsorg till lilla kfm5, och 

verksamhetskunnandet har blivit otroligt mycket bättre. Och på så vis så har kvaliteten 

blivit bättre.” (Utvecklare 1) 

 

En till positiv sak som man såg med de mindre teamen är hur det förändrar 

verksamhetsinsikten för individen. När man tidigare jobbade i större grupper och större av-

delningar innebar det att man jobbade med större system i dessa avdelningar. Man jobbade 

också mot större delar av de egna företaget och även om överblicken var bättre så var insynen 

och förståelsen sämre. Nu när man jobbar i mindre team har man så att säga blivit mer 

”specialiserade”. Detta har lett till att man har bättre insyn i och kunskap om sin specifika 

avdelning och de produkter man där jobbar med. Detta i kombination med att man inte 

längre bara har översikt över det man själv jobbar med, utan också vad de andra i ens team 

gör, leder till att man får en tydligare helhetsbild över arbetsprocessen, verksamheten och 

slutprodukten. Detta påstår man har gett en kvalitetsförbättring på produkten, då teamen 

tillsammans förstår bättre vad som efterfrågas av helheten och slutprodukten och kan därför 

tillsammans besluta hur man bäst ska lösa varje enskild uppgift som sedan en teammedlem 

ska jobba på. 

4.2 Metodbytet 
Vad gäller övergången från vattenfall till Scrum är man överens om att det är en process som 

fortfarande pågår. Själva initieringsfasen gick relativt fort. En avdelning började testa Scrum 

på inrådan från en högre chef och sedan togs ett beslut att företaget skulle testa metoden 

genomgående. Efter det tog det dock ett tag innan man kom igång med rutinerna. 

 

”Sedan sattes ett beslut att vi ska prova det här, från början var det väldigt såhär 

hackigt, man visste inte vad man skulle göra. Men sen när vi blev indelade i teamen och 

började med Scrum och möten och så blev det bättre.” (Utvecklare 1) 

 

De intervjuade är genomgående nöjda med övergången från vattenfall till Scrum. Dock är det 

fortfarande en pågående process, och på många plan har Scrum inte alls blivit helt imple-
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menterat. I vissa sammanhang jobbar man mer eller mindre fortfarande efter vattenfalls-

principer, även om man känner att man sakta men säkert är på rätt väg. 

 

”Man har väldigt hård kravspec och följer den till punkt och pricka och har väldigt svårt 

att föra in någon ändring mitt i eller sådär, att det blir nästan vattenfall ändå även fast 

vi kör Scrum, det blir inte så mycket som kommer in och förändras då man satt krav-

specen utan då kör man den… Har man kört väldigt länge på vattenfallsmodellen är det 

väl väldigt lätt att man fortsätter utan att tänka på det då. Men det går bättre och 

bättre.” (Utvecklare 2) 

Man menade på att man har väldigt svårt att bryta gamla arbetsmönster även om man gör 

sitt bästa för att följa de av Scrum angivna ramverken. Man gör så kallade ”minivattenfall” i 

sprintarna på vissa håll. Det skiljer sig också väldigt mycket mellan teamen hur långt man har 

kommit i sin implementering av Scrum, vilket gör att sätten de jobbar på kan skilja sig 

mycket från team till team. En stor anledning man såg till varför man inte kommit längre i 

sin anpassning till Scrum är den begränsade mängd utbildning och träning man fått i Scrum 

och dess arbetsmodell. 

”Men ska jag vara lite ärlig så, allt vad det innebär att jobba inom scrummetoden, det 

kan inte vi riktigt, inte fullt ut. Vi har aldrig gått någon utbildning på hur man riktigt 

ska jobba.” (Utvecklare 1) 

”(…) de sa att det skulle ta tid att det inte skulle gå över en natt. Men jag tror vi skulle 

ha haft mer guidning, hjälp i hur vi ska tänka nu. Vi hade visserligen en kille som, men 

han var så kan man också göra, och så eller så. Jag hade önskat att det var mer såhär, 

prova att göra såhär, för jag tror vi gick på ganska mycket nitar för att det i huvet var på 

ett sätt, som var svårt att förändra. Och även nu skulle vi säkert behöva nån som, 

guidade oss lite.” (Scrummaster) 

I och med att man inte riktigt vet hur man ska jobba skapar det en slags osäkerhet. Detta 

leder i sin tur till att man till viss del faller tillbaka på det man kan, hur man tidigare jobbat 

och tidigare mönster då detta känns som mer säker mark. Även scrummastern i ett av 

teamen medgav att hon inte fått någon utbildning i Scrum. Det hade varit inplanerat men 

inte blivit av, dock hoppades hon att det skulle genomföras snart. De intervjuade efterfrågade 

genomgående mer utbildning för alla som jobbar med Scrum inom företaget, men de 

poängterar att det kan vara en ekonomifråga, att utbildningen skulle bli för dyr. Teamen 

följer inte de efter Scrum angivna riktlinjerna till fullo. Man använder dem som ram, men 

inom teamen skapar man sina egna sätt att jobba. De är själva medvetna om detta och är 

villiga att närma sig Scrum mer och mer. Dock anser man att man har hittat ett bra sätt att 

arbeta på och känner därför ingen stor stress att göra förändringar. Man gör, som en av de 

intervjuade uttryckte sig, inte helt rätt, men man gör något som fungerar. Något som man ser 

som det viktigaste i slutändan.  

      Man påpekar att man fått förklarat för sig uppifrån att scrumhandboken inte är någon 

bibel utan snarare som en guide, att man ska finna sin egen väg, vilket också gör att man inte 

känner någon panik till förändring. Dock är målet i organisationen att man ska närma sig 
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Scrum än mer, och vissa team har kommit längre än andra. De som kommit längst i den pro-

cessen är främst de som jobbar med nyare teknik och utveckling. För att nå denna förändring 

så såg man att man måste försöka förändra hur folk tänker kring sitt arbete, att bryta 

mönster och tankesätt. Något som utbildning skulle kunna hjälpa till med. En förklaring till 

detta enligt en av de intervjuade kan vara att dessutom produkten man levererar börjar vara 

ganska gammal och då man har jobbat med denna i en vattenfallsmodell kan det vara svårt 

att anpassa arbetssättet och tankemönstren till scrummetoden. 

     Ett annat exempel på att man inte helt följer scrummetoden är att kunden inte är 

inblandad lika mycket som skulle kunna tänkas önskvärt. Detta för att produkten är så stor. 

Dock har man produktägaren, som istället har mer kontakt med kund och kan vara med och 

säga till vad som ska göras och komma med feedback. Kontakten med produktägaren 

fungerar bra enligt teamen. Ännu ett exempel på att man inte helt följer metoden är att man 

sällan genomför de snabba leveranser som kännetecknar Scrum.  

 

”Det som är ett problem är att vi ska ha så snabba leveranser som möjligt, men det 

fungerar som inte riktigt heller. En del vill ha leveranser varje vecka och en del kanske 

inte bryr sig på samma sätt och då har vi leveransansvariga som kanske inte riktigt, ja, 

som försöker kommunicera ut att det inte funkar som dom vill, de som vill leverera ut 

snabbt.” (Databashanterare) 

 

Detta beror också på att produkten är så stor. Även att det i vissa sammanhang inte fungerar i 

kommunikationen i leveransenheten. Att det blir en sorts flaskhals när man börjar närma sig 

leveranstider. Just kommunikationen och samarbetet med leveransenheten är något man 

uttrycker hopp om att kunna förbättra då de i dagsläget enligt de intervjuade inte alltid 

fungerar så bra. Sedan påverkas leveranserna också av att teamen har tagit till sig Scrum 

olika mycket och värderar leveranserna olika högt i sin arbetsprocess. Även fast man inte nått 

hela vägen fram än så är man genomgående positiv till att försöka genomföra snabba leve-

ranser och man ser nyttan och vinningen som kan komma ur det. 

4.3 Kommunikation och samarbete 
”Det är nästan det allt bygger på, funkar inte kommunikationen så funkar det inte så 

bra. Då skiter det sig. Man kan göra saker ändå, men det blir inte lika bra och inte lika 

roligt.” (Scrummaster) 

 

Det man ser som det absolut viktigaste verktyget för att teamet ska fungera och prestera är 

kommunikationen med varandra. Detta är något alla de intervjuade är rörande överens om. 

När man är så pass få och det inte finns någon uttalad ”chef” ställs det oerhört stora krav på 

att man pratar med varandra för att se till att man gör rätt och når det bästa möjliga re-

sultatet. Man menar på att scrummetoden hjälper till att stödja och främja denna 

kommunikation väl genom att man till exempel genomför de dagliga scrummötena där alla 

måste säga vad de gjort och ska göra, något som förhindrar missförstånd och felsteg i tidigt 

stadium. Också det faktum att man sitter fysiskt nära främjar kommunikationen. Istället för 
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att skicka mail är det bara att fråga om man undrar något eller om man behöver yttra en 

åsikt.  

      I och med att teamen är små och att man jobbar tillsammans med ett gemensamt mål 

underlättas också kommunikationen. Detta genom att man kommer nära de personer man 

arbetar med och det gemensamma målet skapar ett behov av att använda sig av de andra och 

inte bara fokusera på sitt eget, något som gör att kommunikationen blir naturlig och inte 

tvångsmässig. Kommunikationen blir också social på det sättet att det ständigt sker möten 

med individer, och när du ständigt träffar dessa utvecklas relationer. Man anser också 

genomgående att kommunikationen fungerar väldigt bra inom teamen. Det är ingen som har 

yttrat tankar kring att man inte lyssnar på varandra, får uttrycka sig eller inte får gehör för 

sina åsikter. Man tillskriver mycket av denna till det faktum att teamen är relativt små. Det 

klimat eller den ”kultur” som skapas inom gruppen och mellan individer främjar 

kommunikation och socialt samarbete. Det begränsar också det antal individer som måste 

vara insatt i det du gör och vice versa. Om det blir för många som måste hållas informerade 

och som man måste kommunicera med blir det ett för stort nät och då måste man börja 

ändra kommunikationsformer till, till exempel, mail och större möten. Då går också mycket 

av meningen med Scrum förlorad. I och med att sprintarna är så korta som de är tas det 

ständigt snabba beslut, och man menar på att detta skulle kunna bli förödande om det inte 

rådde samförstånd inom gruppen om vart man är på väg och vad man ska göra. När dessa 

beslut ska tas måste kommunikation inom gruppen, inte bara vara genomförd, utan också 

utförlig och glasklar. Något som ställer krav på att kommunikationen också är fortgående 

genom hela arbetsprocessen. 

 

”Jag tror att vi producerar mindre nu, men vi producerar bättre och framförallt 

producerar vi rätt saker. Förut kunde vi producera saker som inte kunde användas. Att 

det blir rätt saker, beror mycket på att man sitter och planerar, typ att det här är det 

viktigaste, punkt slut. Men det är om man ser antal grejjer som vi gör så blir det lite 

mindre, men bättre.” (Utvecklare 1) 

 

En av utvecklarna berättade om hur han tidigare producerat betydligt mer under samma tid, 

men att många gånger producerades saker som inte var vad kunden önskade, och artefakten 

kunde inte användas. Han påpekade, tillsammans med andra intervjuobjekt, att de idag när 

de jobbar i team inte producerar lika mycket på samma tid. Dock producerar de betydligt 

bättre och mer användbara artefakter. Det kommer sig av olika anledningar relaterade till 

Scrum. För det första sker planering mer utförligt för varje item som ska produceras. 

Eftersom teammedlemmarna dessutom är mer insatta i verksamheten har man större 

förståelse för vad som efterfrågas och den initiala planeringen blir bättre. För det andra är 

det inte bara en chef som tar beslut utan gruppen tillsammans. Detta gör att man tar tillvara 

på hela teamets samlade kunskaper. Någon kan ha ett förslag på en lösning, men en av de 

andra teammedlemmarna som är mer insatt på det området kan då säga att detta inte 

kommer att vara genomförbart på ett effektivt sätt. Detta var något som skulle kunna ha skett 

i ett av de tidigare vattenfallsprojekten. Detta är något som också är kopplat till 

kommunikationsbiten. Idag genomförs också fler leveranser där kunden kan vara med och se 
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om det här är rätt, och är det inte det så gör de korta iterationerna att det fortfarande finns 

möjlighet att göra förändringar. Detta är kännetecknande för Scrum jämfört med vattenfall 

där man inte kunnat ändra i kravspecifikationen under pågående vattenfall.  

 

”(…) rent effektivitetsmässigt gjorde jag nog mer förut. Idag är det mer socialt jobb, 

man ska stötta varandra inom gruppen, mycket försöker man utbilda de andra i 

gruppen, så om jag är borta ska de kunna gå in och ta den biten. Det gjorde man inte 

förut, då gjorde man sin grej färdigt och skickade iväg den.” (Utvecklare 1) 

 

Arbetet är idag betydligt mer socialt. Just det faktum att man jobbar så nära varandra gör 

också att man ständigt kan tala med varandra och då upptäcka problem eller få ideer och stöd 

från teammedlemmarna. Sedan har även det faktum att de flesta teammedlemmarna tycker 

det är mycket roligare att arbeta nu också en inverkan på kvaliteten på arbetet. Man 

producerade mer saker förr, men var då mer isolerad och styrd. Nu är arbetsprocessen inte 

lika snabb men mer dynamisk, social, kreativ och stöttande. Man har frångått ett arbetssätt 

där man litade till individuellt arbete till en modell där man tror på samarbete, därför produ-

cerar man idag mindre mängd, men mer rätt saker med bättre kvalitet. 

4.4 Kommunikationsbrist mellan team 
”(…) för som det är idag så om det går åt helvete så är det för att det är för dålig 

kommunikation mellan teamen. För vi kan förstöra för mycket för varandra utan att vi 

vet om det. Det är en fara jag känner att den finns.” (Utvecklare 1) 

 

Det största problemet som uppenbara sig under intervjuerna är problemet med 

kommunikationen och samarbetet mellan teamen. Det var något som samtliga intervjuade 

var överens om. Det är något som blivit betydligt sämre med metodbytet, även om man nu 

inte jobbade i team på samma sätt då som man gör nu.  

 

”Det är väl den som blivit lite sämre tror jag. Det har blivit lite mer instängt mellan 

teamen. Jag vet inte riktigt, men om ett team har kommit på en lösning som ett annat 

team kan använda sig av, så är det ryktesvägen man får höra om det, och det finns inget 

riktigt bra kommunikationsmedel som kommunicerar ut lösningar, jag tror ändå ingen 

skulle, typ en blogg eller wiki, jag tror ingen läser den ändå. Det finns som inget veder-

taget kommunikationssätt mellan teamen, jag vet inte.” (Databashanterare) 

 

Man har blivit mer fokuserade på att lösa de uppgifter man har inom teamen. All kontakt och 

samarbete med de andra teamen är sekundärt. Efter den modell man jobbar med utifrån 

Scrum har man inga ”skyldigheter” gentemot de andra teamen på samma sätt som inom ens 

eget team vilket gör att man inte lägger ner någon energi på att samtala och samarbeta med 

de andra teamen i den utsträckning som kanske skulle kunna vara önskvärt. En av ut-

vecklarna berättade att han tyckte att detta var väldigt oroväckande och han menade på att 

den rådande situationen kunde innebära att man i sitt utvecklande kunde slå undan benen på 

de andra teamen på grund av bristande kommunikation. Ett antal av utvecklarna från olika 
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team hade just gått ihop för att starta ett community där man kunde dela med sig av pro-

blem, kunskaper och erfarenheter. Detta stod dock utanför scrumhandbokens handledning 

och inte heller ledningen var inblandad utan det initierades helt och hållet på enskilda indi-

viders initiativ. Även den intervjuade scrummastern kände oro inför bristen på 

kommunikation och samarbete mellan teamen och hon önskade att även alla scrummasters 

kunde starta något liknande community för att dela med sig av viktig information. Hon 

menade på att en av de största anledningarna till att det blivit som det blivit är att grupperna 

blivit så tighta och att man inte känner något ”uppriktigt” ansvar mot de andra teamen. Även 

när det gjorts försök att organisera en gemensam mall för samarbete och kommunikation så 

har det funnits motstånd. 

 

”(…) det är som ingen som riktigt orkar ta tag i det där känns det som. En del är lite mot 

det också, de tycker som vaddå, vi sitter bredvid varandra, vi kan väl prata med 

varandra. Men det blir som inte då. Mycket för att man har så fullt upp med det man 

gör, så måste man inte så gör man det inte.” (Scrummaster) 

 

”Som det där med att vi borde ha någon sorts samarbetsform mellan teamen, mer upp-

styrt tycker jag då. Det kan vara de frivilliga eller att man säger, det måste komma från 

chefshåll tror jag. Men man har den känslan att de tycker att det här kan ni ordna 

själva, styr upp det själva, men det gör vi inte riktigt. Någon måste som peka lite. Då 

ska vi t.ex. starta en sån där community, men jag tycker att det bygger på att, om vi 

säger att alla scrummasters ska starta en community, men då säger en av dem nej jag 

vill inte det, då skiter det sig, för då är ändå inte alla med. Då sitter vi som tycker 

ganska lika och pratar, fast vi behöver vara alla för att bestämma någonting. Då måste 

någon peka och säga att du måste vara med på det här.” (Scrummaster) 

 

Den intervjuade scrummastern menade att det kommer att bli svårt att få så många individer, 

med huvudsakligt intresse i sitt eget team, att tillsammans komma överens om något om inte 

någon uppifrån i organisationen finns med för att styra. Samtidigt tycker man att ledningen 

intagit en passiv roll där man vill att teamen ska lösa det här själva. Att det inte finns något 

gemensamt officiellt verktyg för att dela med sig av information ser man som oroväckande. 

Det faktum att man mer eller mindre måste lita på att höra om problem och händelser som 

rör alla team ryktesvägen i korridoren är ohållbart. Den intervjuade databasansvarige som 

går runt mellan teamen håller med om att situationen inte är optimal: 

 

”Vi kör ju nu, har vi ett case, ckb6 ska ha ett gemensamt personregister som vi håller på 

med exakt nu och då är det ett samarbete med alla team och det har det aldrig varit 

tidigare. Och det är så lösa tyglar att man blir irriterad, det är som ingen som vet något. 

Det finns ingen överprojektledare över teamen så det är som ingen som riktigt vet vad 

som ska göras, även om det är folk som, teamen vet vad som ska göras, men samarbetet 

mellan dem skulle kunna vara bättre.” (Databashanterare) 
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Han menar på att inom teamen fungerar kommunikationen och samarbetet utmärkt, medan 

det mellan teamen är mer eller mindre obefintligt. Han pekar på att det kan bero på att det 

inte finns någon övergripande ansvarsroll som ser till att detta genomförs på ett bra sätt. Han 

säger också att en anledning till att det ser ut som det gör kan vara att teamen kommit olika 

långt i sitt anammande av Scrum. Att detta kan leda till samarbetssvårigheter då man 

fortfarande arbetar på skilda sätt. När han är i kontakt med teamen och när teamen är i 

kontakt med varandra sker det ofta väldigt inofficiellt. Ett sätt som man föreslår att försöka få 

grupperna att närma sig varandra är att ta mer vara på sprint review-mötena, så kallade 

demos där andra får komma och se vad ett team gjort, genomföra någon form av workshops 

och lägga upp en form av gemensam arbetsyta som man måste skapa ett behov för. 

4.5 Teamkultur 
”Det har vi nog faktiskt. Men på vilket sätt. Vi är ganska noggranna allihop. Lite petiga. 

Med detaljer och så ibland, men ett glatt gäng. Vi har som skrivit ner hur vi ska jobba 

och hur vi ska använda vårat verktyg för hur vi hanterar det vi gör, vi har ju som ett 

vsts7 då, hur vi ska jobba med det, så att alla ska veta vad man ska söka på för frågor för 

att få det man vill ha och hur arbetsgången ska vara och så. Det följer vi ganska bra, 

även om vi inte följer det alls slaviskt. Jag tror att det är bar att ha det som en grund, så 

man som vet det.” (Scrummaster) 

 

Flertalet av intervjuobjekten berättade att de hade, eller höll på att utveckla, någon form av 

kultur inom teamet. Det kunde röra hur man socialiserade och kommunicerade inom 

gruppen men det man främst talade om var sättet man arbetade på inom teamet. Det man 

såg som kulturellt karaktäristiskt inom teamen var på vilket sätt man tagit till sig Scrum som 

grupp. Alltså hur långt man kommit i implementeringen och hur mycket man tagit med sig 

från tidigare arbetsmodeller. Vissa team är mer konservativa och tar med sig mycket från 

tidigare metoder medan vissa, exempelvis de som jobbar med ny teknik, kör fullt ut med pro-

gressiv Scrum. Ett av objekten föreslog att anledningen till att teamen utvecklat olika kulturer 

inte bara beror på individerna utan också på Scrums inverkan:  

 

”(…) efter varje sprint går man ju genom på retrospective så tar man ju upp fördelar och 

nackdelar kring hur man jobbat på den föregående sprinten och det är ju för att mini-

mera och få bort alla negativa punkter som man måste få. Så hela tiden är det ju en 

önskan att förbättra sig. Och till slut speglas det av att man stabiliseras litegrann kring 

tillvägagångssätt, om det är vad man kan kalla en bra kultur då kanske. Vi har hamnat 

så pass långt in i det här hade vi känner oss ganska lugn med hur vi arbetar och att det 

fungerar bra för oss.” (Utvecklare 2) 

Att man då tagit till sig olika negativa och positiva aspekter via denna reflektion tillsammans 

med individuella egenskaper hos teamen har gjort att kulturen utvecklas olika. Man 

poängterar att man inte har särskilt stor insyn i de andra gruppernas kultur, men att man 

tror att kulturerna skiljer sig mellan teamen. De som jobbat i fler än en grupp säger att det 
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finns kulturella skillnader. Ett av de fenomen där man kan se skillnader är i hur öppet det 

sociala klimatet i teamet är, att det är vänskapligare och högre i tak i vissa grupper än andra. 

Detta kan också bero på individerna i gruppen. Den databasansvarige kommenterar att vissa 

team är som en glasbur medan andra är mindre strikta och inte ser metoden som ett 

självändamål. Vissa team känner han sig välkommen in i och när han kommer till vissa 

känner han hur de vill vara bara teammedlemmarna och han känner att de ser honom som 

ett irritationsmoment. Dock hade de intervjuade svårt att tydligt beskriva kulturen och detta 

kunde bero på att man fortfarande är rätt ”ny” i den här arbetsformen och att kulturen ännu 

inte är färdigutvecklad. Det som jag själv observerade i det team som jag närvarade på 

scrummöten med är att de även hade speciella ämnen som alltid kom upp när de pratade 

med varandra, både medan de arbetade och på raster. Det främsta ämnet var stadens 

hockeylag som diskuterades nästan vid varje träff mellan två teamindivider. Det kan ha be-

rott på att laget spelade väldigt bra vid tillfället, men sättet man pratade om det och bemötte 

varandra, på ett skämtsamt jargångvis, fick mig att känna att det var en del av deras grupp-

dynamik och sätt att umgås. 

4.6 Reflektion och autonomt arbete  
”Det fungerar bra i den här retrospective. Vi försöker ha ett sånt efter varje sprint och 

då går vi igenom och försöker säga positiva och negativa saker om det är något vi tycker 

stört eller varit dåligt. Och där kan man ha lika olika övningar och sådär också, för att 

locka fram folk att prata om erfarenheterna. Vi har väl inte, vi säger inte för mycket, vi 

skriver post it lappar och är ärliga, och vi försöker ta med oss till nästa sprint också.” 

(Utvecklare 2) 

För reflektion använder man sig av det så kallade sprint retrospective. Det är något som de 

flesta anser vara väldigt bra då det hjälper teamet att lära av sina misstag och utvecklas. Det 

är också en del i att skapa stark sammanhållning och kultur i gruppen då man kan yttra vad 

som helst, inte bara kring jobbet utan också egna tankar och åsikter kring det sociala i 

teamet. Om något måste förändras tar man in det i sprintar tills man tillsammans anser att 

det har blivit löst eller implementerat. Man ansåg att denna tid för reflektion inte slarvades 

bort utan att den faktiskt togs till vara på. 

 

”Man kan påverka mycket bättre nu det som ska göras, i god tid. Tidigare var det 

nästan omöjligt att kunna säga det här går inte, för då var det för sent. Nu är vi som 

med i planeringsfasen allihop, de som ska jobba med det. Det går mycket bättre att på-

verka plus att man lär sig mer inom det man ska göra. Det är väldigt positivt.” 

(Utvecklare 1) 

 

Man tycker att arbetet under Scrum är betydligt mer självständigt och autonomt än det var 

under vattenfallsmodellen, något som verkar vara väldigt uppskattat. Förut var man väldigt 

styrd och låst i sitt arbete, något som kunde leda till att man kände sig isolerad och stressad 

utan att ha någon tydlig källa för stöd att vända sig till. Idag planerar man tillsammans och 

kan säga ifrån i ett tidigt stadie om man känner att man inte kommer att kunna genomföra 

uppgiften på utsatt tid. Att du planerar och jobbar tillsammans gör också att du ständigt har 
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stöd i form av dina teammedlemmar, då det dessutom gynnar dem att du kan slutföra din 

uppgift. Att man jobbar i korta iterationer gör också att arbetet känns mer autonomt, då man 

kan komma med förslag på nödvändiga förändringar under eller mellan sprintar, något som 

var mer eller mindre omöjligt under vattenfallsmetoden. Även databasansvarige kan jobba 

självständigt även om han, mot sitt gillande, inte själv kan lägga upp planering för vad han 

ska göra utan han blir tilldelad uppgifter allt eftersom de materialiseras hos teamen och 

kunder. 

4.7 Tar man till vara på individers kunskaper vid metodbyte? 
”(…) i NHL till exempel om du spelar 4 mot 5, det finns spelare som bara spelar 4-5 och 

gör inte en poäng på en hel säsong, men de är guld värd för laget och de har betalt för 

det och är uppskattade, nästan lika mycket som stjärnan som gör 2-3 poäng per match. 

Det är egentligen lika här, man ska försöka hitta det alla är bra på och sedan ska man 

fan utnyttja de till det de är bra på. När man blir ett team som vi är nu, som jag och …, 

vi har tidigare suttit i varsin kammare, jag börjar nu se vad han är bra på och vad jag är 

bra på, detta utnyttjar vi hela tiden för att få så bra resultat som möjligt. Och så fort vi 

ska göra något inom vårt team så brukar vi diskutera vem som är bäst på det här. Och 

det är lite så att gör man ett skitjobb så känner man sig uppskattad inom gruppen, då 

spelar det ingen roll” (Utvecklare 1) 

 

Något man har varit duktiga på vid metodbytet är att ta tillvara på individernas enskilda 

kunskaper och färdigheter. Intervjuobjekten var alla nöjda med hur övergången skett för dem 

rent arbetsmässigt och det var ingen som uttryckte att de kände att de hamnat i en felaktig 

”roll”. Man menar på att anledningen till att det blivit så är att det inom Scrum inte finns 

tydligt utpräglade roller inom teamet, och eftersom det ständigt förs en dialog diskuterar 

man fram vem som är bra på vad och tilldelar respektive de typerna av uppgifter. Man så att 

säga faller tillbaka på det man redan är bra på sen tidigare. Dock finns det möjligheter att 

skapa sig en ny roll vid övergången, om man känner att man varit malplacerad under den 

tidigare arbetsmetoden. Som sagt finns det ju dock inga tydliga roller i Scrum, och det finns 

en allmän känsla inom organisationen att målet i slutändan blir att alla ska lära sig så pass 

mycket av varandra inom teamen att man ska kunna göra de andras uppgifter också, att alla 

ska bli bredare. 
 

”Det finns inget uttalat kring hur man ska ta tillvara på kunskap, utan det blir bara hur 

det faller sig. Jag fick frågan om jag ville bli scrummaster, Lisa skulle bli chef, hon var 

tidigare scrummaster, då fick jag frågan av teamet, det kändes jättekul.” (Scrummaster) 

 

Samma sak gäller vid rollbyte inom scrummetoden, att det sker mer spontant och dynamiskt. 

I detta specifika fall hos Systemutveckling AB försvann scrummastern från teamet för att bli 

chef. Istället för att chefer högre upp utsåg den nya scrummastern så nominerade gruppen 

den de ville ha, då de kände att hon hade lämpliga egenskaper för att ta över arbetsrollen. 

Något de kommit fram till just genom att ha jobbat så nära henne och därför lärt känna 

henne. Detta förankrades självklart högre upp först och godkändes. När det gäller byte av roll 

såtillvida att man byter team fungerar det på ungefär samma sätt, men det stör dynamiken i 
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teamet. Om någon försvinner från ett team blir det väldigt märkbart för att man jobbar så 

nära varandra och sättet man arbetat på tillsammans störs. Teamet har sitt utstuderade sätt 

att arbeta, en slags ”kultur”, och eftersom teamen är väldigt små så kan förlusten av en indi-

vid märkas mycket. Framförallt om detta tomrum ska fyllas av en ny individ.  

      Man menar att även om denne är införstådd i Scrum så innebär inte det att den automa-

tiskt och omedelbart kan komma in i teamets sätt att arbeta, bemöta varandra och samar-

beta, något som man anser kunna vara farligt.  

 

”Om det är en helt ny kan det till en början vara sänkande, att man måste bistå en hel 

del.” (Utvecklare 2) 

 

Till exempel kan det tänkas att man måste lägga sig på en annan kommunikationsnivå, vilket 

påverkar hela teamet och möjligtvis dess effektivitet vid till exempel scrummöten. En av ut-

vecklarna beskrev det som att man måste ”utbilda” den nytillkomne, något som både tar tid 

och energi. Man menar på att det i slutändan alltid är positivt att få in mer arbetskraft, och 

att, även om det tar lite tid, inte är något bekymmer att få in någon ny i teamet. Även om man 

helst av allt vill hålla teamet intakt. Detsamma gäller för outsourcing. Man välkomnar hjälp 

samtidigt som det är ett problem att få in en oinvigd i teamet. Då denna dessutom befinner 

sig på annan ort i en metod som förespråkar fysisk närhet skapar detta bekymmer. Det är 

svårt att ha en person på annan ort, i det här fallet Indien, som en riktig medlem i teamet. 

Även här blir kommunikationsbiten påverkad då arbetsspråket går från modersmål till 

engelska. Man menar att vissa inte har stark engelska nog och därför tappar de i 

självförtroende och är hellre tysta, något som inte bara påverkar mötet utan också kan ha en 

negativ inverkan på slutprodukten. Man påpekade också att efter att man varit på en resa till 

Indien och träffat och lärt känna de människor man arbetade med förbättrades samarbetet 

och kommunikationen. 
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5 Analys av insamlad data 

5.1 Närhet och samarbete i Scrum 
“One of the key aspects of Scrum is ‘team gel’, i.e. if a team gets to work together over 

multiple sprints they will usually become very tight. They will learn to achieve group 

flow and reach an incredible productivity level. But it takes a few sprints to get there. If 

you keep changing the teams around you will never achieve really strong team gel” 

(Kniberg 2007. Sid 108).  

 

Att kunna få välkomponerade och väl fungerande team är av yttersta vikt när man jobbar 

under Scrum, det är detta som är team gel. Detta är något som Systemutveckling AB har 

lyckats väldigt bra med. Känslan av stark teamtillhörighet är väldigt påtaglig och det har skett 

väldigt få förändringar i teamen under den period man har arbetat under Scrum. Att det 

fungerar så bra redan i dagsläget, så pass nära efter metodbytet är intressant och 

fascinerande. Vad är det då som har gjort att utvecklare som är vana att arbeta individuellt 

nu kan uttrycka att de trivs väldigt bra i grupp och att de tillsammans presterar bättre? ”Var-

dagens rutiner, som gör att vi nästan ständigt befinner oss i ett samspel ansikte mot ansikte 

med andra människor, utgör för det första merparten av vår sociala struktur och ordning i 

livet” (Giddens 2006. Sid 134). Scrum tillhandahåller för organisationen ett ramverk för hur 

man kan uppmuntra och påverka den sociala interaktionen. Genom att sätta individerna i en 

arbetsmiljö där man ger dem ett gemensamt mål (slutprodukten), där de själva får styra över 

arbetet, och verktygen för att nå dit, samtidigt som man ”tvingar” dem att umgås genom att 

placera dem i samma fysiska rum, så skapar man förutsättningar för team gel. Om man 

istället hade placerat teammedlemmarna på olika fysiska platser efter att de fått tilldelat sig 

individuella arbetsuppgifter uppifrån skulle slutresultatet inte alls bli detsamma.  

      Att man sitter så nära varandra fysiskt angavs som en väldigt viktig anledning till varför 

samarbetet fungerar så bra inom teamen. Man begränsar antalet missförstånd samtidigt som 

det är snabbt och effektivt att diskutera problem utan att måste använda hjälpmedel som 

mail eller internmeddelandeprogram. Databashanteraren som inte är inkluderad i något 

team uttryckte bokstavligen att han var avundsjuk på att inte vara i något team. Han såg hur 

teamens samarbeten förbättrade arbetet för grupperna samtidigt som de enkelt kunde 

rådfråga varandra och avlasta varandra, medan han själv jobbade mer isolerat. Teamen 

menade också på att när man lärt sig jobba på det här sättet, med ständig interaktion inom 

gruppen så är det svårt att hur som helst ta in influenser till teamet utifrån från någon man 

inte har fysiskt nära sig. Till exempel vad gäller outsourcing är det ett problem om man inte 

känner personen då detta kan påverka dynamik och kommunikation.  

      Teamfenomenet är även något som Ciborra talar i sin bok ”Teams, Markest and Systems”. 

Där menar han att man nu kommit fram till att ett team kan producera nog så väl som, eller 

ännu bättre än, ett arbetslag ur en klassisk fordistisk arbetsmetod, där alla hade sina enskilda 

uppgifter och specialiseringar (Ciborra 1993. Sid 41). Därför ser man nu ett team som en egen 

generell organisationsform. Som ett arbetssystem uppbyggt av ett antal aktiviteter som 

skapar en fungerande helhet istället för att gruppen är nedbrytbar i enskilda jobb. Detta blir 

tydligt i det scrumtänkande som finns hos Systemutveckling AB där man inte har särskilda 
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”roller” i teamen, utan alla ska samarbeta och komma överens kring mål och arbetsmetoder, 

även om man oftast i slutändan kommer att göra det man är bra på. Att man dessutom nu 

producerar bättre och mer ”rätt” än innan kommenterades åtskilliga gånger av 

intervjuobjekten och detta stämmer även överens med scrumtänkandet att summan av det 

gemensamma arbetet blir större än de individuella delarna, något som också stöds av 

Ciborra. Att produktiviteten ökat behövs inte bara tillskrivas metoden eller att teamen blir 

tighta utan en del kan även vara ”social facilitation” (DeLamater 2007. Sid 387). Detta be-

grepp innebär att bara det faktum att det finns folk runt dig som ser vad du gör, ökar din pre-

station och vilja att prestera. Det är något som kan påverka arbetsinsatsen i ett scrumteam. 

Till exempel talade man om hur det tidigare funnits en ovilja hos en del individer hos 

Systemutveckling AB att göra en del mindre eftertraktade uppgifter men att man nu kunde 

göra dem, nu då de andra var medvetna om att man gjorde det i förhoppning om att få upp-

skattning. ”Och det är lite så att gör man ett skitjobb så känner man sig uppskattad inom 

gruppen, då spelar det ingen roll.”  
      Något man i Scrum och Systemutveckling AB tycks ha förstått är det Giddens kallar 

”närhetens tvång”. De digitala och interaktiva kommunikationsmetoderna är idag väldigt 

avancerade och trots att man idag skulle kunna sköta interna kommunikationen på System-

utveckling AB via dessa så gör man inte det. Giddens menar att man på senare tid har börjat 

inse att vi människor fortfarande uppskattar de direkta kontakterna (Giddens 2006. Sid 157). 

”Närhetens tvång” är en individs behov av att träffa andra personer ansikte mot ansikte och 

samspela med dem på ett direkt sätt, något man är villig att anstränga sig för att uppnå. Detta 

beror på att man känner att man via ett direkt möte kan få reda på betydligt mer om hur de 

andra tänker, känner och hur allvarliga de är med ett förslag jämfört med samspel på 

elektronisk väg. Även vad gäller beslutsfattande så är fysiska möten mer effektiva då det är 

först då individerna känner att man kan vara med och påverka och förstå besluten som ska 

fattas, besluten kan då också tas snabbare (Giddens 2006. Sid 157). Detta är väldigt viktigt 

vid arbete med Scrum där det är avgörande att man förstår varandra vid planeringsfasen så 

att kravspecifikationer med mera blir korrekta samtidigt som det är av yttersta vikt att kunna 

ta snabba, gemensamma och korrekta beslut. Genom detta sätt att tänka och genom att im-

plementera detta i en arbetsmetod, i detta fall Scrum, så påverkar man sättet att arbeta, team 

och arbetsmiljö avsevärt där man hjälper till att ”forcera” en social miljö. Så på fronten att 

främja samarbete i teamen i övergången från vattenfall till Scrum är man uppenbarligen på 

rätt väg i Systemutveckling AB.  
      Att man i teamen hos Systemutveckling AB också genomgående kommenterade att man 

inte längre bara kände sig som arbetskamrater utan som vänner är också något som är 

väldigt intressant. Kniberg nämner att man under Scrum antingen vill att en chef som känner 

till de anställdas färdigheter sätter ihop teamen, att individerna själva sätter ihop sig eller en 

kombination av de två föregående (Kniberg 2007. Sid 104). Detta att de placeras i team uti-

från att de tros arbeta bra ihop eller att de väljer varandra utifrån personligheter kan vara 

starten för vänskap. Dock kan inte vänskapen enbart påstås bero på detta utan det ger bara 

en ram för en grogrund. ”People evaluate interactions and relationships in terms of the 

rewards and costs that each is likely to entail. They calculate likely outcomes by subtracting 

the anticipated costs from the anticipated rewards.” (DeLamater 2007. Sid 333). Om man 
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tror sig få ut mer positivt än negativt från personen så kan ett vänskapsband skapas. Det 

första man kan säga om teammedlemmarna i Systemutveckling AB är att de vet om att de 

kommer att arbeta nära varandra på grund av metoden. Detta föranleder dem att inse att det 

är bra om de kommer överens och leder till att man väljer att se de positiva sakerna hos 

personen. Detta kallas ”outcome dependancy”, när man ser fördelar med att skapa ett band 

med en person. Detta inträffar inte på samma sätt om man inte ska arbeta med personen och 

vet att kontakten med denna kommer att vara sporadisk. 

     En annan determinant för vänskap som presenteras av Myers är ”shared activities” 

(DeLamater 2007. Sid 337). Här menar DeLamater att sannolikheten för vänskap och gott 

samarbete är betydligt större om man har gemensamma aktiviteter och mål. Studier visar på 

att gemensamma mål ökar gillandet av den andra personen. I Scrum och hos Systemut-

veckling AB ges teamet ett gemensamt mål och man tilldelas heller inte enskilda roller utan 

man ska tillsammans besluta vem som gör vad och samarbete uppmuntras. Man tilldelas 

även sådana här gemensamma aktiviteter från metoden, såsom daily scrums. Att detta sker 

på daglig basis hjälper till att skapa vänskaper. Myers menar vidare på att ”interdependence” 

är en viktig faktor. På vilket sätt man är beroende av varandra. Att man i teamen har ett 

gemensamt mål att sträva efter och att man är beroende av varandra för att nå det gör att 

man stärker banden mellan varandra. Man får ta ansvar och känner att man inte bara själv är 

beroende av teamet utan också att teamet är beroende av dig. Om detta gång på gång 

fungerar så ökar förtroendet för dessa individer, man har kommit till slutsatsen att chansen 

för ”rewards” är större än risken för ”costs”. Detta ökar gillande ytterligare.  

      Att ha ett gemensamt mål kan även öka produktivitet avsevärt. Myers beskriver detta som 

”the group goal effect” (DeLamater 2007. Sid 392). Första anledningen är att om man har ett 

fokus för sitt arbete så ökar ens ansträngningar. För det andra så gör det faktum att man har 

ett mål att teammedlemmarna inser vikten av planering. Planering hjälper till att skärpa 

arbetsprocessen och därför produktiviteten. Enligt DeLamater ökar ett gemensamt mål också 

moralbyggande kommunikation såsom peppning och uppskattning. Om detta mål ligger 

närmare i tiden blir det också mer påtagligt och tas seriöst av gruppen. Detta passar väldigt 

bra in på Scrum där man har korta sprintar och måste genomföra ständig planering.  

      Det är inte bara kvaliteten på interaktionerna som är avgörande för om vänskapsband 

bildas utan faktiskt också kvantiteten. ”Repeated exposure to the same novel stimulus is 

sufficient to produce a positive attitude toward it” (DeLamater 2007. Sid 328). Detta 

fenomen kallas för ”the mere exposure effect” och innebär att även om du inte tycker om en 

person så kommer upprepade möten att sakta öka ditt gillande för denna. Det faktum att 

man i ett scrumteam sitter med varandra, arbetar med varandra och har dagliga möten 

kommer därför stärka banden mellan medlemmarna, så två personer som inte gillade 

varandra när man jobbade individuellt kan under detta arbetssätt bli vänner. Det är inte 

metoden som gör att teammedlemmar blir vänner, men den tillhandahåller en miljö som 

underlättar positiva sociala möten. 

5.2 Solidaritet på arbetsplatsen 
Emile Durkheim var bland annat känd för sina tankar kring ”the division of labour in 

society”, eller arbetsdelning. Detta rör hur arbete genomförs och fördelas i ett samhälle eller 
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grupp. Där talade han om två olika idealtyper av samhällen. Den mer primitiva typen karak-

täriserades av ”mechanical solidarity”, mekanisk solidaritet, medan den mer moderna ka-

raktäriserades av ”organichal solidarity”, organisk solidaritet. I ett samhälle med mekanisk 

solidaritet är det relativt små skillnader i social struktur och liten eller ingen fördelning av 

arbete eller så kallad ”arbetsdelning”. I ett samhälle med organisk solidaritet är det tvärtom 

och där råder stora glapp och skillnader mellan individer och det är en betydligt större och 

mer påtaglig fördelning av arbete (Ritzer 2000. Sid 77).  

      För Durkheim är arbetsdelning en materiell social fakta som innefattar till vilken grad 

uppgifter eller ansvar är specialiserade. Vid mekanisk solidaritet gör varje medlem av en 

grupp ett större antal uppgifter och är bredare. Vid organisk solidaritet är varje individ mer 

specialiserad och har ett mindre antal uppgifter. Ett samhälle eller grupp som har mekanisk 

solidaritet hålls samman som en grupp genom att man har gemensamma mål och uppgifter. 

Ett samhälle eller grupp som hålls samman av organisk solidaritet ser annorlunda ut på det 

sättet att där arbetar man individuellt med sina specialiserade uppgifter. Men eftersom man 

är mer isolerad och har specialiserade kunskaper behöver man hjälp från fler människor för 

att överleva.  

      Dessa tankar kring de två solidariteterna går väl att applicera på Systemutveckling AB, om 

man ser på organisationen som en social grupp eller samhälle, för att bättre få en överblick i 

de sociala mönster och beteenden som råder inom arbetsgrupper inom företaget. Om man 

använder Durkheims modell kan man påstå att det har skett en gradvis tillbakagång från 

organisk solidaritet till en mekanisk. Intervjuobjekten talade om hur man under vattenfalls-

modellen jobbade mer individuellt och isolerat med uppgifter, men man hade mer, fast 

ytligare, kontakt med människor på avdelningen. Detta får motsvara den organiska 

solidariteten. Det sättet man jobbar på idag under Scrum karaktäriseras av att man jobbar 

tillsammans med samma mål och uppgifter. Det finns dessutom en önskan att alla ska bli 

bredare i teamen och kunna göra varandras uppgifter. Dessa aspekter stämmer väldigt bra in 

på den mekaniska solidariteten. Det Scrum har gett Systemutveckling AB är en tillbakagång 

från individ och specialiseringstänkande till att via Scrum satsa mer på grupptänkande och 

gruppsolidaritet, och därmed begränsat arbetsdelningen.  

      Under mekanisk solidaritet finns något som Durkheim kallar för ”Collective Conscience”, 

som innebär att människor som lever eller arbetar inom en mekanisk solidaritet får ett slags 

gemensamt sätt att tänka och gemensamma normer. Man behåller även sitt individuella sätt 

att tänka och se på saker, men större delen av ens mentalitet upptas av gruppens tanke-

mönster och värderingar (Ritzer 2000. Sid 83). Detta kan vara en av förklaringarna till 

teamen inom Systemutveckling AB är så tighta. Då de jobbar så nära varandra, med samma 

mål och närbesläktade arbetsuppgifter under en längre tid utvecklar de ett kollektivt 

tänkande som gör dem ännu tightare och ger teamet en slags teamkultur. Detta kan också 

vara en av anledningarna till att det skapas avgränsningar mot de andra teamen inom 

organisationen.  

5.3 Samarbetsbrist mellan team  
Ett av de absolut största problemen som uppdagades under intervjuerna var de samarbets- 

och kommunikationsproblem som råder mellan teamen. Det huvudsakliga skälet som 



37 

 

nämndes till detta är hur grupperna blir mer och mer sammanfogade och beroende av 

varandra, samtidigt som man har betydligt mindre kontakt med andra, exempelvis jämfört 

med hur det var innan metodbytet. För att kunna titta närmare på detta fenomen bör vi först 

definiera vad en grupp är. Det är en social konstruktion av människor bestående av två eller 

fler personer. För att vara med i en grupp krävs ”medlemskap”, man måste själv känna att 

man är en del av gruppen samtidigt som andra i gruppen måste acceptera en. Interaktion 

mellan medlemmarna är viktig, man kommunicerar och influerar varandra. En grupp 

kännetecknas också av att man har gemensamma mål och normer, som sätter riktlinjer och 

gränser för vad som är acceptabelt och inte. Grupper påstås vara viktiga då de ger socialt 

stöd, kulturella ramverk för att styra prestationer och diverse belöningar och resurser 

(DeLamater 2007. Sid 355).  

      Dessa ovan nämnda punkter kännetecknar även teamen hos Systemutveckling AB. När en 

grupp har bildats och skapat sina normer och sitt sätt att vara och arbeta börjar man även 

definiera sig gentemot andra grupper. När man umgås mycket och nära inom sin grupp, men 

mindre med andra grupper, skapas solidaritet inom gruppen och en så kallad ”vi”-känsla. 

Man identifierar sig starkt med sin grupp, och förstärker denna känsla genom att jämföra sig 

med andra grupper där man väljer att se sin grupp som den bättre och dominanta. ”(…)det 

blir lite skitsnack, varför gör dom sådär och varför gör inte vi sådär. Det tycker jag att det är 

på en högre chefsnivå att se till att vi jobbar på samma sätt. Sedan har vi ju inte jobbat så 

länge med det här, vi har kanske inte lärt oss riktigt hur vi ska gå tillväga, men som det är nu 

så har vi, vårt team är ju bäst, det är ju bara så.” Som ett av intervjuobjekten uttryckte sig på 

frågan om det finns konflikter mellan teamen. Det skapas så kallad etnocentrism inom 

teamet, i ”in-gruppen”, där man väljer att se sin egen grupp som ett centrum och som bättre 

än de andra teamen, som då blir så kallade ”ut-grupper”. Detta kan mycket väl vara en stor 

anledning till varför det brister i samarbete och kommunikation mellan teamen hos System-

utveckling AB. Anledningar till att detta kan ske är att teamen har egna mål och är väldigt 

”väldefinierade” som team, det finns en tydlig gräns utåt. Man jobbar ihop i varje sprint och 

det är nästan ingen rotation på teammedlemmar.  

      En anledning till att det inte bryter ut större konflikter mellan teamen kan vara att man 

trots allt jobbar inom samma organisation, och även om man inte har samma gemensamma 

kortsiktiga mål, så delar man organisationens långsiktiga och övergripande mål. En till 

anledning till varför samarbete med- och tillit till de andra grupperna är så begränsat kan 

vara på grund av att man inte känner att man behöver dem. I och med att tilliten till ens egna 

gruppmedlemmar ökar, tack vare upprepade positiva belöningar från att ha litat på dem, så 

sjunker behovet av andra och tilliten till dem. Något som kallas för ”dyadic withdrawal” 

(DeLamater 2007. Sid 341). När teamen inser att de jobbar väl tillsammans sprint efter 

sprint och vet att de kan lita på varandra för att nå sina mål och bra resultat så minskar viljan 

att blanda in utomstående i sitt arbete och man stänger därför medvetet eller omedvetet 

dörren mot saker som kan tänkas störa en fungerande arbetsgång. Något som stör en 

eventuell lösning på detta blir metodens syn på hur teamen ska organisera sig. ”Men man har 

den känslan att de tycker att det här kan ni ordna själva, styr upp det själva, men det gör vi 

inte riktigt. Någon måste som peka lite.” Det uttrycktes av scrummastern att styrning för att 

förbättra samarbetet måste komma uppifrån, samtidigt som Scrum som metod säger att 
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teamen ska vara självorganiserande. Det skapar en form av konflikt där teamen tror att det 

behövs styrning uppifrån för att få ordning på samarbetet, medan ledningen anser att teamen 

ska vara självorganiserande och lösa problemen själva. 

5.4 Inkludering av anställda i produkt och process 
När Marx beskrev det kapitalistiska samhället introducerade han termen alienation. 

Alienation innebär att arbetaren i ett kapitalistiskt samhälle inte producerar för sig själv utan 

producerar för kapitalisten. Man blir också alienerad i själva tillverkningsprocessen då man 

blir hindrad från att skapa en helhet utan man arbetar bara med delar. Förr i tiden var man 

med från start till slut i processen och kunde känna tillfredsställelse över en färdig produkt. I 

ett kapitalistiskt processflöde är dock varje individ specialiserad och gör bara sin del i pro-

duktionsprocessen. Detta begränsar överblicken av helheten och man ser egentligen aldrig 

den färdiga produkten. Ett gott exempel på detta är löpande bandet som först introducerades 

hos Ford.  

      Man menade också på att man i en sådan organisation blir alienerad från sina 

arbetskamrater: ”(…) people basically need and want to work cooperatively in order to 

appropriate from nature what they require to survive. But in capitalism this cooperation is 

disrupted (…)” (Ritzer 2000. Sid 56). När man blir alienerad från processen, produkten och 

arbetskamraterna kan det leda till att man känner sig ensam och isolerad. Detta kan i sin tur 

leda till depression och nedsatt produktivitet. Det går att hitta en hel del liknande känslor och 

tankegångar hos de intervjuade hos Systemutveckling AB vad gäller arbetsförhållandena 

innan metodbytet. Man talade om hur man blev tilldelad en uppgift som man skulle på egen 

hand lösa, något som kunde ge känslan av isolation. Det föranledde också att man kände 

press och stress då man inte kunde få uppbackning på önskat sätt. Man sa också att man bara 

kände att man var delaktig i en liten del av tillverkningsprocessen och att det fanns väldigt 

många delar man inte kunde överblicka. Att det inte riktigt fanns något organiserat samar-

bete kunde också göra att slutprodukten inte blev bra när dessa delar skulle passas ihop. Allt 

detta kan liknas vid Marxs alienationsbegrepp. 

       Det är först på senare tid man börjat inse att detta inte är optimalt och att det finns 

andra, mer sociala, vägar. ”Indeed teamwork has been present all along, under the very eyes 

of every production manager or office supervisor, but has always been neglected or, worse, 

suppressed for the sake of efficiency and the principles of Fordism and Taylorism” (Ciborra 

1993. Sid 35). I och med att man, hos Systemutveckling AB, har bytt systemutvecklingsmetod 

till Scrum så har man också fått bukt med många av de alienerande problem som man hade. 

De intervjuade uttryckte alla positiva känslor mot att få arbeta i team. Man kände att arbetet 

blev roligare och man kände sig mindre splittrad som person än vad man gjorde tidigare, nu 

känner man sin grupptillhörighet på ett annat sätt. I och med att man arbetar i team känner 

man att man får mer stöd och att man gör sakerna tillsammans och man slipper därför känna 

sig isolerad. Man planerar också kring sprintarna tillsammans och man får genom detta en 

insyn i de andra teammedlemmarnas arbetsområden samtidigt som man själv breddas, detta 

ger en ökad verksamhetsinsyn och man kan bättre överblicka den färdiga produkten. Att man 

dessutom jobbar i kortare sprinter med snabba leveranser gör att man ständigt känner ett 

värde i att man ”gjort något”. Man har inte bara gjort en del i något som man inte får se ett 
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slutresultat ur, utan man är med från start till leverans. Något som enligt Marx ger en känsla 

av tillfredsställelse. Detta kan även ses i att de anställda anser att arbetet är betydligt roligare 

nu än vad det var under vattenfallsmodellen. Det uttrycktes att man såg fram emot att gå till 

jobbet på morgonen. Man berättade att man tidigare producerade mer under det ”löpande 

bandet”, men att man idag producerade bättre och mer rätt saker. Detta är något som skulle 

kunna härledas till att man kommit till bukt med  

 

Figur 4: Maslows behovstrappa beskriver individens behov från de nödvändiga för 

överlevnad till behov rörande självförverkligande. (Chapman 1995) 

alienationskänslorna så att de anställda numera känner sig involverade i processen, socialt 

aktiverade och mer lyckliga på arbetsplatsen.  

      Teamen är i Scrum tänkta att vara självorganiserande och styrs inte lika hårt som under 

ett vattenfall och detta leder till att arbetet blir autonomt. Maslow presenterade en teori där 

han staplade upp mänskliga behov från de mest grundläggande som mat och sömn till de 

som rör en självrealisering såsom känslor och sysselsättning (Se figur 4). Denna modell kallas 

vanligtvis Maslows behovstrappa. Autonomt arbete associeras nära med personlig lycka 

enligt Maslow. Tillsammans med till exempel uppskattning för det arbete man gör, 

relationer, självbild och framgångar så värderas autonomt arbete väldigt högt som ett steg i 

att nå självförverkligande.  (Chapman 1995). Därför skapar Scrum goda förutsättningar för 

att individen ska kunna utvecklas och inte bara organisationen som helhet. 

5.5 Övergång från vattenfall till Scrum 
När det gäller övergången från vattenfall till Scrum pågår den fortfarande även om man har 

kommit en bra bit på väg. Det är som ett av intervjuobjekten påpekade, det går inte över en 

natt. Det är inte bara fysiska förändringar som sker på arbetsplatsen utan man måste även få 

de anställda att tänka i nya banor. Det man kunde se från intervjuerna är att man inte känner 

att övergången gått igenom helt, och att man inte följer scrummetoden till punkt och pricka. 

Man poängterade att man många gånger gjorde minivattenfall, fast då inom ramen för Scrum 

med kortare iterationer. Man har hos Systemutveckling AB inte fått utbildning i Scrum, utan 

bara kortare genomgångar, något som gör att man bara har ett ramverk att gå efter. Dock är 
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Scrum en väldigt agil och adaptiv metod som tillåter att teamen är självorganiserande. Därför 

är egentligen det viktigaste i slutändan att teamen fungerar, och inte att man följer metoden 

slaviskt.  

      Det man skulle kunna önska är att man följde metoden lite närmare i den nuvarande 

övergångsfasen, för att sedan kunna släppa lite på tyglarna när man känner att man är inne i 

metoden. Detta för att hitta en nivå där alla teamen jobbar relativt lika, något som skulle 

underlätta samarbete mellan teamen. Fitzgerald menar att man vid lite erfarenhet, i detta fall 

av utveckling under metoden Scrum, kan förlita sig mer på metoden för att sedan experi-

mentera sig fram till en fungerande balans (Fitzgerald 1997. Sid 210)(Se figur 1).  

      Att man inte ska fokusera på metoden som ett ändamål i sig självt när man utvecklar och 

designar informationsteknik stöds även av Stolterman. ”Inom systemutveckling möter man 

ibland föreställningar som går ut på att vi kan bygga bättre system om vi bara utvecklar 

bättre metoder och följer dem strikt. Vi menar att detta är ett felaktigt fokus – resultatet av 

en process blir aldrig bättre än de individer som ska utföra processen” (Stolterman 2004. Sid 

83). Detta verkar man ha anammat i scrummetoden och hos Systemutveckling AB. Man har 

lagt större fokus vid att initialt vid övergången få ihop fungerande självorganiserande 

grupper och få varje grupp fysiskt tillsammans i en fungerande social miljö än vid att till 

exempel utbilda individerna i vad Scrum är. Stolterman beskriver problemet med en så 

kallad ”förfiningsspiral” inom utvecklandet av metoder där man man letar efter den ultimata 

metoden som skulle säkra kvalitet och fråmgång för produkt och organisation. I denna 

strävan tappar man bort det som egentligen är viktigt, det vill säga designprocessen och pro-

dukten (Stolterman 1991. Sid 18). Han menar att istället för att fokusera på processen bör 

man fokusera på produkten, alltså lägga mer tonvikt vid designandet än den metod som ska 

leda designen. Det svåra med detta är att bryta gamla tankemönster, något som även märks 

hos Systemutveckling AB där man fortfarande gör ”minivattenfall”.  

      Även om vissa efterfrågar mer utbildning hos Systemutveckling AB så är man överlag 

väldigt nöjd med att övergången skett, då man ser stora fördelar med att arbeta i team då det 

inte bara har förbättra trivsel utan, som man också berättade, även produktkvalitet och verk-

samhetsinsyn. Det faktum att man jobbar så pass väl även fast man inte fått ingående utbild-

ning kan också vara en del av en strategi att få de anställda att, som Stolterman talar om, 

fokusera mindre på metodtänkandet och därför inte begränsa dem i designprocessen. Att 

man i och med implementeringen av Scrum vill satsa mer på att skapa en social miljö för de 

anställda som främjar deras kreativitet och designprocess, istället för att som under vatten-

fallsmetoden ge dem verktyg som styr utvecklingsprocessen. Man ska fokusera på en ideal-

situation man vill uppnå längre fram istället för på den nuvarande, och inte bara se 

utvecklaren som ett verktyg som ska använda verktyg, utan som en viktig kreativ del i 

designprocessen (Stolterman 1991. Sid 95). Scrum är, som sagt, en agil metod med relativt 

fria tyglar och det är möjligt att man hos Systemutveckling AB vill att det ska stanna så, och 

har därför inte fokuserat så mycket på metoden som ändamål utan som ett ramverk för att 

skapa en kreativ designmiljö. 

      Utifrån de intervjuades kommentarer så kan man säga att byte av roll för dem, vid över-

gången från vattenfall till Scrum, har fungerat väldigt bra. Då Scrum inte delegerar in 

personer i fasta roller eller mönster för exempelvis kommunikation erbjuder den istället de 
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individer som kommer in i metoden för första gången möjligheten att själva tillsammans med 

sitt team finna sin roll. Både vad gäller arbetsroll och roll i den sociala miljön som skapas på 

grund av den inom Scrum karaktäristiska synen att gruppen ska vara självorganiserande. 

Detta innebär ett bra tillfälle för förändring och utveckling. De anställda kom in i ett team där 

man har nya förutsättningar vad gäller både arbete och socialt samspel, detta kan vara inne-

bära både vinster och förluster. Man kan se det som något väldigt positivt, samtidigt som en 

förändring av roll, så kallad ”role discontinuity”, kan vara ansträngande och orsaka stress 

(DeLamater 2007. Sid 79). Hos systemutveckling AB fanns det vid övergången stöd som 

skulle hjälpa till att guida in de anställda in i scrummetoden, något som underlättar 

förändringen. I de teamen där intervjuerna utförts har man liknande arbetsuppgifter som 

tidigare, men man har varit noggrann med att tillsammans finna det som individerna är 

duktiga på, samtidigt som alla genom samarbetet blivit bredare.  

      Socialt har det blivit stora förändringar från hur det var under vattenfallsmetoden och den 

sociala rollen man intar blir en del av arbetet till betydligt högre grad än tidigare. Detta 

kommenterades enbart positivt kring. Ett exempel är hur den databasansvarige, som inte 

förändrat sin roll då han inte ingår i något team, är avundsjuk på det nya sättet de andra 

jobbar på då han ser fördelarna med det. Teamen har på ett dynamiskt sätt funnit en balans 

mellan vad individerna är bra på och arbetsroll, och vem de är och social roll. Detta har till-

synes genomförts på ett bra sätt och man kan påstå att man tagit väl tillvara på individernas 

kunskaper vid byte av roll och övergången till Scrum. 

5.6 Eftertanke och teamkulturer 

En stor förändring som skett från arbetet under vattenfall till arbetet under Scrum är synen 

på reflektion. Idag har man efter varje avslutad sprint så kallade retrospectives där man 

träffas i gruppen och diskuterar vad som varit bra och vad som varit dåligt under sprinten. 

Detta har lett till att teamen kan förändra och förbättra, inte bara hur de arbetar med pro-

dukten, utan också hur de arbetar och kommunicerar med varandra. Om det är något som 

har varit dåligt under en sprint eller flera sprintar kan det föras in som ett item som man ska 

jobba med under nästa sprint. Kniberg menar att reflektion under retrospective är det näst 

viktigaste under en sprint efter sprint planning meeting. Anledningen är att han anser att 

detta är det bästa tillfället att förbättra sig. Mötet ger också en sanktionerad plats att uttrycka 

sina åsikter på. Om man föreslår samma typ av förändringar på en vardag under arbetets 

gång löper idéerna stor risk att ignoreras (Kniberg 2007. Sid 67). Det märks dock att man på 

Systemutveckling AB har insett värdet av reflektion för utveckling av arbetssätt, de intervju-

ade uttryckte att man ansåg att man tog till vara på mötena och gjorde det bästa av dem och 

att man faktiskt förändrade de saker man tyckte fungerade sämre. Detta är något som kan 

vara starkt bidragande till att man producerar bra för tillfället. Reflektion är betydligt lättare 

att åstadkomma i grupp när det dessutom avsätts tid för det, jämfört med om man förväntas 

reflektera över sitt eget arbete när man jobbar helt själv. Då är det lätt att man fastnar i lik-

nande mönster som hämmar förändring oh utveckling. Varje individ i en grupp är en på-

gående process där reflektion över ens handlingar är den konfliktskapande ingrediens som 

får till stånd förändringar (DeLamater 2007. Sid 85). Om man dessutom kan dela med sig av 
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dessa insikter till andra som har samma mål som du, i detta fall en produkt och 

organisationsmål, så kan man lära än mer inför kommande sprintar.     

      ”(…) language enables us to transmit, preserve and create culture” (DeLamater 2007. Sid 

168). De intervjuade hos Systemutveckling AB hade svårt att beskriva den kultur som fanns i 

teamen, även om man bekräftade dess existens. En av de saker man nämnde, och något som 

jag även observerade, var sättet på hur man kommunicerade med varandra. Man talade med 

varandra varandra på ett visst sätt och om vissa saker. Först har man de arbetsrelaterade 

ämnena där man skapar gemensam förståelse och förkortningar. Sedan de icke 

arbetsrelaterade ämnena där man också kan urskilja mönster, till exempel om hockey i 

staden. Dessa saker blir till symboler för gruppen och hjälper till att skapa och stärka sociala 

institutioner. 

       Man har även skapat egna sätt att bemöta och lösa problem och arbetsuppgifter i teamen. 

Detta har kunnat ske genom att man är självorganiserande och att arbetet är fokuserat mer 

på produkt och design än process och styrning. Detta, i kombination med att man reflekterar 

över vad man kan göra bättre efter varje sprint, resulterar i att man skapar ett eget sätt att 

arbeta vilket blir en del av kulturen i teamet. Det skapas även så kallade ”group norms” inom 

teamet (DeLamater 2007. Sid 365). Detta innebär de regler eller standarder som reglerar hur 

medlemmar av gruppen ska bete sig under särskilda omständigheter. I teamen hos System-

utveckling AB till exempel så har teammedlemmerna egentligen inga roller, men man skapar 

medvetet eller omedvetet sådana åt varje individ och de gör ofta liknande uppgifter för varje 

sprint. Man nämnde också hur man känner att ansvar att vara på jobbet och vara på scrum-

mötena, då detta var viktigt för teamets möjligheter till framgång. Dessa är normer som 

skapats genom att man umgåtts, lärt känna varandra och känna ansvar gentemot varandra, 

vilket också är en del av kulturen (DeLamater 2007. Sid 367). Dessa normer tillsammans 

med en kombination av de etablerade arbetssätten och teammedlemmarnas roller, både 

arbetsmässigt och socialt, skapar kulturen. Att detta sker på olika sätt i olika team, på grund 

av att Scrum är så pass agilt och flexibelt, innebär att kulturerna formas olika i olika team. 

Detta kan även bli en del av varför de har samarbetssvårigheter.  

      Det finns saker man kan göra för att skapa förståelse kring dessa kulturer och förmedla 

dem vidare till team eller individer. För att skapa förståelse och föra kulturer närmare 

varandra vill man försöka skapa närhet. ”The intergroup contact hypothesis” innebär att man 

genom ökad kontakt och närhet mellan två eller fler grupper eller kulturer kan skapa ökad 

förståelse och samarbete (DeLamater 2007. Sid 425). Detta påstås reducera fördomar och 

konflikter och skapar en ökad förståelse för den andra gruppens sätt att tänka. Att nå en 

sådan lösning hos Systemutveckling AB skull kunna innebära mer likartade arbetssätt för 

teamen när man kan lära av varandra, samtidigt som det skulle kunna leda till bättre samar-

bete. Denna kontakt måste dessutom vara ihållande för att effekten ska bibehållas och för-

bättras, så kallad ”sustained close contact”. Hos Systemutveckling AB skulle det kunna inne-

bära att man har mer, och bättre organiserade, möten med de andra teamen, att man har 

gemensamma utbildningar, i till exempel Scrum, och att man har fler gemensamma projekt. 

Om inte gemensamma projekt är möjligt så skulle ett tydligt, kortsiktigt och gemensamt mål 

kunna vara väldigt nyttigt, då det skulle innebära att teamen behöver varandra för att lyckas. 

Då ser de en tydligare nytta med samarbete mellan teamen.  
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      Även om ledningen inte vill lägga sig i samarbetsproblemen, möjligen på grund av viljan 

att hålla teamen självorganiserande, så finns det studier som visar på att institutionellt 

stöttad ”intergroup contact”, kontakt mellan olika grupper, har större chans att lyckas än om 

den förväntas ske spontant (DeLamater 2007. Sid 426). För att teamen själva ska bli mer 

medvetna om sina kulturer och dess skillnader mot andra team kan man be dem reflektera 

över vad man tror kännetecknar dem, vilket skulle kunna ske i samband med till exempel 

retrospectives. Detta skulle också underlätta möjligheten att förändra saker som är dåliga och 

ta tillvara det som är bra. Det skulle samtidigt göra det lättare att förmedla kulturen vidare 

till andra individer, för exempel potentiella nya teammedlemmar, och de andra teamen. 

      När det gäller företagskulturen kan man påstå att man, utifrån Scrum, velat ha samman-

svetsade självgående team där inblandningen från ledningen är minimal och detsamma 

gäller för rotationen av arbetskraft i teamen. Detta kan ses ur ett funktionalistiskt perspektiv, 

att man ser möjligheten till utveckling genom stabilitet och harmoni. Motsatsen här hade 

varit att arbeta ur ett konfliktteoretiskt perspektiv där man ser konflikten som det som driver 

utvecklingen framåt (Giddens 2000. Sid 259). En sådan modell hos Systemutveckling AB 

hade inneburit att man roterat på folk i teamet för att få in nya tankegångar och idéer i 

teamen där nötningar mellan individer skulle leda till nyskapande lösningar. Det skulle också 

innebära att teamen inte var lika stängda och man skulle kunna öka förståelsen och samar-

betet mellan teamen då teamlojaliteten inte skulle vara lika avgränsad. Som man jobbar idag, 

ur ett funktionalistiskt perspektiv, så har man skapat stabilitet och trygghet i grupperna. De 

känner varandra och kan optimera sitt samarbete, lite tid ödslas på att man måste lära sig 

hur den andra tänker. Man vinner också trivsel hos de anställda där de känner att de blir del 

av en ”familj”. Funktionalism och konfliktteori är två motpoler som har olika svagheter och 

olika vinningar. Det gäller att fråga sig vad som gynnar oss. I Systemutveckling AB:s fall så 

har man inriktat sig på teamsammanhållning och gruppdynamik på bekostnad av nya influ-

enser i teamen. Man vinner något och förlorar något.   
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6 Slutsats 

Efter denna studies genomförande har jag kommit till insikt om att det är en lång väg att gå 

från att ha jobbat under en vattenfallsmetod till att till fullo implementera en agil metod som 

Scrum. De två metoderna skiljer sig åt på fundamentala punkter som inte bara påverkar 

arbetsgång utan också social miljö. Detta ställer stora krav på organisationen och de 

anställda och det är en process som tar tid. Det man kan säga om Systemutveckling AB i detta 

hänseende är att de har funnit ett bra sätt att ta till sig Scrum under implementationstiden. 

De slutsatser man kan dra kring Scrum är att det är en väldigt social metod då den kräver 

fungerande samarbete och kommunikation inom teamen för att vara framgångsrik. Det var 

också det respondenterna betonade, att kommunikationen och samarbetet i teamet är 

avgörande för kvaliteten på arbetet. Det faktum att man jobbar så nära varandra både vad 

gäller samarbete kring arbetsuppgifter, och rent fysiskt, gör att man enkelt kan kommunicera 

och därigenom kunna ta nödvändiga och snabba beslut samtidigt som man ökar förståelsen 

för varandra. Det hjälper också individer att utvecklas då man får möjligheten att lära av 

andra samtidigt som man kan vara med och påverka sin egen roll både vad gäller arbete och 

socialt samspel. Scrum betyder mindre grupper med nära samarbete och gemensamma mål 

vilket skapar en förtjänstfull social miljö.  

    Utifrån studien kan man utläsa att företaget genom implementering av Scrum minskat 

arbetsdelningen inom företaget. Det faktum att man nu jobbar i team har gjort att 

utvecklarna känner sig mindre isolerade, gladare och att de känner tillhörighet och stöd 

genom sitt team. Den vattenfallsmodell man tidigare jobbade med var inriktad på att styra 

process och individer mot ett mål, medan Scrum försöker skapa en kreativ designmiljö där 

utvecklarna själva kan hitta vägen. Metoden fokuserar på teamarbete, reflektion och 

autonomi, saker som ligger närmare människan än tekniken. Detta begränsar alienations-

känslorna hos de anställda och människan får en större plats att förändras och utvecklas. 

Tekniken styr inte längre människan utan människan får vara med och styra tekniken. 

Scrum förespråkar självorganiserande team, något som Systemutveckling AB tagit fasta på. 

Metoden påverkar således också de kommunikativa och sociala mönstren även vertikalt i 

organisationen. Cheferna har nu ett annat sätt att bemöta och kommunicera med teamen, 

där man inte styr arbetsprocessen på samma sätt som tidigare, istället låter man teamen fatta 

de flesta besluten själva. Den självständighet som därigenom erbjuds teamen har lett till en 

större känsla av autonomi och detta främjar kreativiteten. Självständigheten, i kombination 

med teamarbete och kortare iterationer, har bidragit till att man nu producerar bättre saker 

och framförallt rätt saker.    

      En negativ effekt av Scrum som uppdagades i studien är det bristande samarbetet och den 

bristande kommunikationen mellan teamen hos Systemutveckling AB. Detta härleds till de 

sociala effekter som Scrum har, mer än till den arbetsmodell som Scrum erbjuder. Att teamen 

är så självstyrande och blir så sammansvetsade, tillsammans med bristen på gemensamma 

mål med de andra teamen, är huvudsakliga orsaker till problemen. Det är också uppenbart 

att grupperna måste utsättas mer för varandra i arbetsprocessen för att komma närmare 

varandra och förbättra interaktion och samarbete. 

      Man följer inte metoden till punkt och pricka hos Systemutveckling AB, åtminstone inte 

ännu. Detta behöver dock inte vara negativt då Scrum ska fungera mer som ett ramverk inom 



45 

 

vilket teamen ska kunna utveckla sitt eget sätt att arbeta. Dock kan den uppenbara av-

saknaden av utbildning i Scrum hos företaget bli problematisk i längden.  Den skulle kunna 

hämma utvecklingen av agilt tänkande och då betyda att många skulle kunna stanna kvar i de 

tankemönster som präglades av vattenfallsmodellen. Utbildning skulle också kunna hjälpa 

teamen att komma närmare varandra vad gäller förståelse, arbetssätt och kultur. Önskvärt 

skulle vara att snarast utbilda i alla fall alla scrummasters, så att kunskapen finns tillgänglig i 

varje team.  

     Fler och fler företag lämnar de äldre metoderna för de modernare agila. Det finns de som 

hävdar att detta sker för att det ger företaget en bättre ”look” utåt gentemot kunderna. Att det 

finns ett slags mode i de agila metoderna. Vara det sant eller icke så vill jag efter denna studie 

påstå att en agil metod som Scrum kan ha många positiva effekter inom företaget. Den 

skapar en kreativ och social miljö som ger en bra grund för att utveckla individer och 

organisation, samtidigt som metoden är öppen nog för att man skall kunna göra den till sin 

egen och anpassa den efter organisationens behov. Scrum och agila metoder kan vid korrekt 

användande vara en verksamhetsnytta som inte bara främjar utveckling och produktion utan 

också skapar ett gynnsamt socialt klimat för de anställda.  

     Efter denna studies genomförande finns det fortfarande frågor att ställa och besvara. Det 

finns utrymme att göra vidare studier på området i form av olika fördjupningar i de resultat 

som framkommit. Denna studie skulle kunna nyttjas som en utgångspunkt för dessa 

eventuella fortsatta studier. Det skulle också vara av intresse att genomföra en liknande, eller 

samma, studie om två år för att se vad som förändrats och hur långt man har kommit i im-

plementeringen av Scrum. Om en sådan studie skulle genomföras så skulle det vara 

intressant att även ta med ledningen i undersökningen för att titta närmare på deras filosofi 

kring användandet av agil metod och deras planer för framtiden. 
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Bilagor 
Frågeställningar 

Namn, Ålder, Utbildning, Anställd sedan, Roll 

Bakgrund och samarbete 

Hur ser ert team ut? –Roller. -Hur blev det sammansatt? 

Hur utför ni arbetsuppgifter konstellationsmässigt inom teamet? 

Hur ofta träffas teamet? -Är det tillräckligt? 

Hur skulle du beskriva den sociala miljön i teamet? –Vänner/kollegor  

Ungefär hur många team finns det och hur många interagerar ni med? 

-Hur nära sitter ni de andra? 

-Lär man känna dem? 

       Hur fungerar ni mot andra team? –Träffas/samarbeta  

Hur skulle du säga att er arbetsmodell utifrån metoden påverkar samarbete?  

Skiljer sig ert teams sätt att jobba från andra teams enligt dig? –hur kommer det sig isf? 

Skulle du säga att ni har en kultur inom teamet? 

-Tror du att er teamkultur skiljer sig mycket från de andra teamens? Isf hur? 

Kommunikation 

Hur kommunicerar man information och händelser inom teamet? 

Hur kommunicerar man information och händelser mellan teamen? 

Hur viktig blir fungerande kommunikation för arbetsprocessen? 

Hur kommunicerar man information och händelser till kunden? 



 

 

Hur fungerar kommunikationen med de arbetare som befinner sig på annan ort, t.ex vid 

outsourcing?  

Påverkar detta gruppdynamiken? 

Metodbyte 

Hur har övergången från vattenfall till Scrum påverkat teamen? -Största förändringarna 

-Hur gick övergången? Gick den igenom helt? 

Är det något du önskar var annorlunda i dagsläget? 

Vad är positivt med Scrum? 

Känns arbetet under Scrum självständigt? -Jämför med innan Scrumimplementeringen 

Finns det negativa aspekter med Scrum? 

Om någon byter roll, som t.ex. vid metodbyte, tar man väl till vara på individens förmågor  

i teamet? 

Blir det märkbart när någon försvinner från teamet?-isf på vilket sätt 

Blir det märkbart när någon tillkommer till teamet?-isf på vilket sätt 

Hur nära följer ni Scrumhandboken? 

En del i SCRUM är reflektion efter avslutad sprint, hur fungerar detta i ert team? 

-Tas tillfället tillvara på? – är det nyttig 

Förintervju 

Efter vilken metod jobbade ni innan bytet till SCRUM? 

Hur såg den ut för er i termer av team-konstellationer etc? 

Följde man metoden noggrant? 



 

Hur nära jobbade ni andra grupper? 

Hur kommunicerade ni främst, både inom gruppen och mellan? 

Vad var syftet för metodbytet? 

Hur gick omställningen från en metod till en annan? 

Ungefär hur många anställda är det på enheten på företaget? 

Hur många teams är de uppdelade i? 

 

 

 

 

 


