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Abstract 
 

Currently many organizations are transitioning from the traditional approach to the agile 

approach regarding systems development methods. It is evident that research has mainly 

focused on smaller organizations transitioning, whilst less focus has been given t0 larger 

organizations. We find this interesting and the purpose of this study is to gain a deeper and 

broader knowledge concerning the following research question: How is system 

development work affected by a change from traditional system development methods to 

Scrum in large global organizations. We also investigate how Scrum can be adapted to 

complex projects with an internal client. The study is based on a case study, which takes a 

qualitative approach with semi-structured interviews for information gathering and was 

conducted on a major Swedish telecom company. The company initiated the transition 

process approximately two years ago, with the transition still ongoing. The study indicates 

that the main reason for adopting the agile way of working was to optimize the 

development process by enhancing the effectiveness. Furthermore additional effects that 

were gained due to the change, for example a higher grade of team spirit and a more 

transparent development process. Furthermore we identified where the organization had 

made changes on the method, Scrum, this due to different reasons such as company size 

and the complex nature of the projects. Finally, the study showed that even though an 

organization choose to embrace agile methods, the practical context in which it is 

introduced can lead to it being adapted to the point where it deviates from its most central 

theoretical underpinnings.  

 
 
 
 
 
 

 
Tack 

 
Vi vill först rikta ett stort tack till våra intervjuobjekt och företaget som tillät denna studie, 

utan er syn på situationen vore vår studie omöjlig att genomföra.  Framför allt vill vi tacka 

vår handledare Daniel Skog som varit extremt generös med sin kompetens, men även 

uppmuntrande och inspirerande. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Systemutveckling är en opålitlig, kostsam och felbenägen process. För att minska risken för 

att systemutvecklingsprojekt ska misslyckas ska därför systemutvecklingsmetoder användas 

(Schwaber et al. 2012). En systemutvecklingsmetod syftar till att effektivisera och underlätta 

utvecklingsarbetet genom att föreskriva en standardiserad struktur som ska följas genom 

systemutvecklingsprocessen. Traditionellt så har de systemutvecklingsmetoder som 

anammats till stor del varit varianter av den så kallade vattenfallsmodellen. Dessa metoder 

följer en sekventiell utvecklingsprocess där de olika faserna involverade i utvecklingsarbetet 

genomförs stegvis, från insamlandet av krav till implementering, utan att någon iteration 

sker mellan de olika stegen. Även om de vattenfallsinspirerade systemutvecklingsmetoderna 

bidrar till att göra systemutveckling till en mer standardiserad process, och därmed till att 

effektivisera och underlätta utvecklingsarbetet, så har de också utsatts för en del kritik. 

Denna kritik har främst riktats mot vattenfallsmodellens brist på flexibilitet då den 

förespråkar en process som bygger på att tidigt i projektet samla in alla krav som ska forma 

den slutgiltiga produkten utan att nya krav tillåts tillkomma senare i projektet. Annan kritik 

som också riktats mot vattenfallsmodellen är att utvecklingsprocessen inte blir tillräckligt 

synlig för kunden och slutresultatet blir då sällan vad kunden förväntat sig (Avison & 

Fitzgerald, 2006). För att adressera de problem som finns med vattenfallsmodellen så går allt 

fler systemutvecklare över till agila metoder. I kontrast till de vattenfallsinspirerade 

metoderna så föreskriver de agila metoderna en cyklisk process med iterationer mellan de 

olika faserna involverade i ett systemutvecklingsprojekt. De eftersträvar därmed att vara mer 

flexibla än de traditionella, att involvera kunden i hela utvecklingsprocessen och att 

säkerhetsställa att produkten som utvecklas blir det kunden vill ha. 

En av dessa agila metoder är Scrum. Scrum riktar sig till mindre organisationer, och 

förespråkar en flexibel utvecklingsprocess där utvecklingsarbetet sker i iterationer om 3-4 

veckor samt mindre iterationer som sker dagligen. Kravhantering sker under denna tid 

löpande där produkten ständigt utvärderas med hjälp av tät kundkontakt (Schwaber et al., 

2012).  Då Scrum förespråkar en nära kundkontakt och löpande kravhantering genom hela 

projektets gång kan det vara svårt att använda sig av denna metod när projekten är 

komplexa. Att arbeta med komplexa systemutvecklingsprojekt innebär att projekten utgörs 

av flertalet team som ska samarbeta och tillsammans utveckla samma produkt, vilket gör det 

problematiskt att uppnå kundnärvaro i samtliga team. Om dessa team arbetar med olika 

delar av produkten som senare ska sammanföras framkallar det ytterligare svårigheter för 

kunden att, under projektets gång, se produktens helhet. Svårigheter med användandet av 

Scrum kan även uppstå då projektet inte har någon uttalad kund vid utvecklingsarbetet och 

istället utvecklar produkten internt för att sedan sälja den till flertalet kunder. Detta talar för 

att Scrum i praktiken i många fall behöver anpassas för att fungera i den kontext som ett 

specifikt systemutvecklingsprojekt sker. I nuläget finns det dock undermålig forskning kring 

möjligheterna att "skräddarsy" en utvecklingsmetod (Conboy & Fitzgerald 2010). 
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Som blivande systemvetare så har dessa systemutvecklingsmetoder varit ett återkommande 

ämne i vår utbildning, vi har dock upplevt att den kurslitteratur vi tagit del av främst belyst 

hur agila metoder ter sig i mindre organisationer där projekten är relativt små och där 

kunden befinner sig på samma geografiska plats som utvecklingsarbetet sker. Däremot så 

verkar själva övergångsprocessen från traditionella systemutvecklingsmetoder till agila, och 

även hur tiden efter ett sådant byte ser ut i praktiken, sällan beskrivas. Denna observation 

verkar även överensstämma med den syn som forskare har på ämnet, då det uttrycks att det 

görs väldigt lite forskning på övergångsprocessen generellt, och i synnerhet på hur den ser ut 

i stora organisationer (Barlow et al., 2011). Övergången och dess effekter är dock viktiga 

aspekter att undersöka då byte av systemutvecklingsmetod är ett aktuellt problem som 

många står inför. Agila metoder ökar allt mer i popularitet och Scrum har nu blivit så populär 

att den snart skulle kunna ses som en de facto standard inom systemutveckling 

(Abrahamsson & Marchenko 2008).  

Detta väckte många frågor hos oss, dels vad som händer med utvecklingsprocessen och 

utvecklingsteamen efter att Scrum tagit över som systemutvecklingsmetod, men även hur 

Scrum kan anpassas för att fungera i en rådande projektstruktur. För att kunna få förståelse 

för denna problematik samt för att bredda vår kunskap inom vårt intresseområde så gjorde vi 

en kvalitativ studie på ett stort företag som inte är det typiskt förekommande företaget i den 

litteratur vi tagit del av. Företaget, Telecom AB1, är verksamt inom telekombranschen med en 

global marknad och flera tusen anställda. De har relativt nyligen bytt utvecklingsmetod från 

vattenfallsmodellen till Scrum. De arbetar med komplexa projekt där ett flertal team ska 

samverka samt att beställaren är intern, vilket ytterligare bidrar till att de inte har den 

optimala kontexten för att använda Scrum. 

1.2 Syfte 

Det blir allt vanligare att organisationer som arbetar med systemutveckling övergår till agila 

metoder, Scrum i synnerhet. Det finns dock en avsaknad av forskning som undersökt hur 

övergångsprocessen från traditionella till agila metoder ser ut och vilka följder den får. Syftet 

med vår studie blir därmed att utöka den forskning som finns i detta område och på så sätt 

bidra med kunskap kring hur byte av systemutvecklingsmetod ser ut i praktiken, speciellt i 

stora organisationer som genomför komplexa projekt. Vi vill också bidra med kunskap om 

hur Scrum kan användas då det inte finns någon extern kund och då 

systemutvecklingsprocessen endast sker internt.  

1.3 Problemformulering 

Vi vill i denna studie undersöka vad ett byte från en traditionell till en agil 

systemutvecklingsmetod innebär i praktiken. Mer specifikt så ligger vårt intresse i att 

undersöka hur ett byte från vattenfallsmodellen till den agila metoden Scrum påverkar 

systemutvecklingsarbetet i en global organisation, genom att tillföra en ny 

systemutvecklingsprocess och ett nytt sätt att organisera sig i projekt. Vi finner en global 

organisation vara intressant i denna studie då den inte är den vanligen representerade 

                                                        
1 Telecom AB är ett påhittat namn som i denna studie kommer att ersätta företagets verkliga namn för att 
bevara dess anonymitet.  
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organisationen i forskningssammanhang där övergången till Scrum undersökts. Med 

bakgrund i tidigare forskning är det även av intresse att se hur den nya 

systemutvecklingsmetoden anpassas till komplexa projekt med intern beställare. Genom att 

göra denna studie tror vi att vår kunskap om hur agila utvecklingsmetoder används i 

komplexa projekt, med intern beställare, kommer att breddas. Vi tror även att vår kunskap 

angående vad agila utvecklingsmetoder tillför i en sådan kontext samt hur metoderna 

anpassas i en rådande praktisk kontext, kommer att fördjupas. Utifrån denna bakgrund 

formulerar vi forskningsfrågorna enligt följande: 

 

 Hur påverkar ett byte från traditionella systemutvecklingsmetoder till Scrum 

utvecklingsarbetet i stora globala organisationer? 

 Hur kan Scrum anpassas till komplexa projekt med intern beställare? 

1.4 Avgränsning 

Den litteratur som vi under studietiden på det systemvetenskapliga programmet tagit del av 

har till stor del behandlat samma typ av företag, ett företag där kunden geografiskt är 

tillgänglig samt att produkten som utvecklas är relativt liten (Barlow et al., 2011). Vår första 

tanke var att finna ett sådant företag för att kunna se hur en övergång kan fungera i den 

sortens miljö. Vi förkastade denna idé då vi ansåg det vara mer spännande att genomföra 

studien på ett företag som inte är det vanligaste förekommande i litteraturen. Vi valde därför 

att avgränsa denna studie till företag som bedriver en global verksamhet och som utvecklar 

komplexa produkter genom komplexa projekt som innehåller flertalet team. Vi avgränsar 

även studien till företag som sällan har en specifik kund och som istället utvecklar en produkt 

som de sedan säljer till flertalet kunder.   
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2. Teori  

2.1 Systemutvecklingsmetoder 

Användandet av systemutvecklingsmetoder tog fart under 1960-talet och har med tiden växt 

sig starkare och i dag finns det åtskilliga metoder och teorier för hur systemutveckling ska 

bedrivas. Tidigare förlitade sig systemutveckling mer på tekniska kunskaper och mycket 

förtroende gavs åt programmerarna. Ett problem med detta var att även om de tekniska 

kunskaperna fanns var de kommunikativa kunskaperna inte särskilt bra då programmerarna 

hade svårt för att förmedla produktens tekniska egenskaper till kunden (Avison & Fitzgerald, 

2006). Detta ledde till att designen hos den önskade applikationen ofta inte stämde överens 

med den färdiga produkt som utvecklats. Utvecklingsarbetet skedde med andra ord under 

mer osystematiska förhållanden jämfört med hur det ser ut i dag (Fitzgerald, 1998).  Detta 

skapade problem och frustration hos både utvecklare och användare, samtidigt som 

systemens komplexitet också ökade med tiden. Lösningen på problemet blev införandet och 

tillämpningen av systemutvecklingsmetoder.  

Fitzgerald (1998) redovisar ett antal faktorer och aspekter som beaktas när dessa 

systemutvecklingsmetoder används: 

 

 Med metoderna blir projekten mer transparenta och synliggör diverse 

utvecklingsprocesser så att man får bättre kontroll över projektet, vilket 

resulterar i en minskad grad av osäkerhet. 

 Med metoderna kan man dra nytta av olika tekniker som underlättar arbetet eller 

genom att ett ramverk som sätts upp och som är väl lämpat för en specifik 

utvecklingsprocess. 

 Genom tillämpning av dessa metoder kan man med hjälp av standardisering 

enklare säkerställa produktivitet och kvalitet.  

 

En systemutvecklingsmetod kan därmed ses som en samling råd och verktyg som ska hjälpa 

utvecklingsprocessen att bli så lyckad som möjligt. Alla metoder har dock olika synsätt på hur 

en lyckad systemutvecklingsprocess skapas. Det finns i dag ett flertal metoder som kan 

tillämpas vid arbete med systemutveckling och de flesta metoder kan identifiera sig i en av de 

två huvudkategorier av metoder som finns. De två kategorierna är dels Systems Development 

Life Cycle (SDLC), dels agila metoder. Två metoder som ingår i vardera kategori kommer att 

vara centrala i vår studie; vattenfallsmodellen, som ingår i SDLC och som var den tidigare 

utvecklingsmetoden på Telecom AB, och Scrum, som ingår i de agila metoderna och som är 

den nya metoden Telecom AB använder sig av. Nedan kommer vi att redogöra för båda 

metoderna samt de två huvudkategorierna. 

2.2 SDLC och vattenfallsmodellen 

SDLC utgör en samling systemutvecklingsmetoder och bedriver systemutveckling genom ett 

antal tydliga steg, eller processer. Varje ny process påbörjas först när tidigare process 

avslutats och följer en top-down strategi. 
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Vattenfallsmodellen introducerades någon gång mellan 1960- och 1970-talet och hör till 

SDLC. Modellen är uppdelad i flera steg, där arbetet behandlas i en sekventiell ordning. Antal 

steg kan variera, men Fitzgerald et al. (2002) redogör för att en typisk vattenfallsmodell är 

uppdelad i sex delprocesser, se figur 1. 

Figur 1: En typisk process för vattenfallsmodellen med sex delprocesser (Avison & 

Fitzgerald, 2006).  

 

Varje process är i sin tur uppdelad i mindre delar, detta för att kunna identifiera möjliga fel 

så tidigt som möjligt, nedan följer en kort beskrivning av de sex delprocesserna.  

Den första processen inriktar sig på att undersöka genomförbarhet. Processen lägger fokus i 

att studera det existerande systemet, samt vilka krav som det systemet skulle möta, vilka 

problem som uppstod i samband med de ställda kraven, krav som lagts till efter det att det 

existerande systemet implementerats, samt vilka alternativa lösningar som finns. Enligt 

Avison & Fitzgerald (2006) måste dessa lösningar rymmas inom ramen för systemets 

begränsningar. Processen uppmärksammar vilka fördelar som kommer uppnås om man 

utvecklar ett nytt system eller vidareutvecklar det existerande systemet. 

Den andra processen, systemundersökning, lägger stor vikt i faktasökning. Informationen 

som processen bidrar till är mycket mer detaljerad jämfört mot den information som 

hämtades i den första processen. Enligt Avison & Fitzgerald (2006) är det sex aspekter som 

undersöks, dessa är; funktionella krav på det existerande systemet, krav på det nya systemet 

som är tänkt att ta över, diverse begränsningar, spannet av datatyper och vilka volymer som 

systemet ska bearbeta, villkorliga undantag och problem gällande metoder som används för 

tillfället. 

Systemanalysen står som den tredje processen i en typisk vattenfallsmodell. Med den i 

den tidigare processen insamlade informationen genomförs en analys för att förstå alla 

aspekter hos det existerande systemet. Processen ökar därmed förståelsen för varför vissa 

problem existerar och bidrar med hjälp till den nästkommande processen som utgör 

designfasen (Avison & Fitzgerald 2006).  
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Det fjärde steget utgörs av en systemdesignprocess. Det är nu som det nya systemet ska 

utvecklas, vilket innebär att undersökningen och analysen måste ha gjorts ordentligt för att 

kunna bädda för ett bra system. Den nya designen av systemet kan vara väldigt lik den 

existerande, men att vissa justeringar gällande problem som kretsat kring det gamla systemet 

utförs. 

I Avison & Fitzgeralds variant av vattenfallsmodellen är implementationsprocessen den 

femte processen. Typiskt för implementationen är att systemet måste genomgå testning och 

acceptanstest, för att säkerställa att de ställda kraven är uppfyllda och att systemet är 

buggfritt. När testerna är gjorda levereras den färdiga produkten eller systemet till kunden 

och skall då uppfylla kundens förväntningar och sättas i drift.  

Det sista steget i processen utgörs av en översyn- och underhållsprocess av systemet eller 

produkten. Processen kan endast inledas när systemet är satt i drift. Eventuella tillägg av 

ändrade rutiner kan tillkomma, då personal kan tillsättas för att säkra driften av systemet. 

Detta är enligt Avison & Fitzgerald (2006) oundvikligt då buggar och eventuella fel kan 

uppenbaras efter det att systemet satts i drift. 

Vinekar et al. (2006) redogör för att vattenfallsmodellen gynnar organisationer som har 

stora och komplexa projekt, där kraven är förutsägbara och bestämda. Vidare redogör 

författarna för att kunden vid ett tidigt stadium ska ha klart för sig vad den vill ha. De 

fördelar och positiva effekter som metoden för med sig är att projektet blir mer hanterbart 

och överskådligt på grund av uppdelningen i mindre delprocesser (Avison & Fitzgerald, 

2006). Det förutsätts att metoden ska följas disciplinerat, och att detta i sådana fall bidrar till 

kontroll och stabilitet (Vinekar et al. 2006). Det redogörs för att många projekt fortfarande 

använder sig av metoder som följer SDLC-läran, ofta vattenfallsmodellen (Avison & 

Fitzgerald, 2006). Däremot påvisar författarna att mycket kritik riktats åt detta sätt att 

arbeta, då den innehåller svagheter som missnöje hos användarna och bristande 

anpassningsbarhet gällande ändrade krav. Missnöjet hos användarna grundar sig i att det 

inte är förrän i slutskedet av projektet, när systemet implementeras, som användaren får se 

den färdiga produkten och då inser att det inte blev exakt vad de hade tänkt sig (Avison & 

Fitzgerald, 2006). Kritiken gällande anpassningsbarhet riktas åt det faktum att kraven skall 

specificeras i förväg, vilket låser projektet och hämmar flexibilitet (Fitzgerald et al., 2002). 

Detta skulle fungera bra i en perfekt värld där ingenting ändras, men att fastställa krav på 

förhand är något som anses som väldigt svårt inom systemutveckling och därför har det vuxit 

fram metoder som är mer dynamiska och anpassningsbara. 

 

2.3 Agila metoder 

Agila metoder är något som funnits inom systemutvecklingen i närmare 20 år och 

utvecklades för att undvika de brister som de traditionella metoderna har (Avison & 

Fitzgerald, 2006). Det finns många olika agila metoder men det finns vissa filosofiska 

ställningstaganden som samtliga metoder grundar sig i. Dessa ställningstaganden 

nedtecknades under en konferens år 2001 där de ledande metoderna som brutit sig ut från 

den traditionella systemutvecklingen var representerade. Totalt var det 17 aktörer som på 

denna konferens definierade den agila läran. Det som genererades var en gemensam grund 
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som kallas det "agila manifestet". Beck et al, 2001 beskriver i detta manifest, med tolv 

principer, vad det agila metoder står för, nedan redogörs för dessa tolv principer: 

 

 Högsta prioritet ges åt kunden för att uppnå tillfredställelse genom tidig 

och kontinuerlig leverans av värdefull programvara. 

 Förändrade krav ska vara välkomna, även sent under utvecklingen. Agila 

metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

 Leverans av fungerande programvara ska ske ofta, med ett par veckors till 

ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

 Arbete mellan verksamhetskunniga och utvecklare måste ske kontinuerligt 

under hela projektet. 

 Projekten ska byggas kring motiverade individer. Rätt miljö och stöd skall 

finnas, och tillit på att jobbet blir utfört. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 

förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare 

skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande. 

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer 

effektivt och justerar sitt beteende därefter. 

 

Manifestet beskriver vidare vad som ska värdesättas och vad som ska gå först om ett val 

framtvingas. Individer och interaktioner ska gå före processer och verktyg, fungerande 

programvara framför omfattande dokumentation, kundsamarbete framför 

kontraktförhandling och till sist ska anpassning till förändring gå före att följa en plan (Beck 

et al., 2001). 

Givet de föreskrifter som förordas i det agila manifestet, skiljer sig de agila metoderna 

ifrån de traditionella i ett flertal aspekter. I grunden förespråkar agila metoder flexibilitet 

vilket bland annat manifesteras genom tillåtandet av förändringar sent i projektet, ständig 

kontakt med verksamhetskunniga och avsaknaden av en detaljerad plan. Denna strävan efter 

flexibilitet tar sig sedan uttryck i flera delprocesser i den agila systemutvecklingen såsom 

kravhanteringen men också interaktion och kommunikation mellan inblandade parter. 

Angående kravhantering tillåter de agila metoderna att kunden ständigt kan förändra sina 

krav, utvecklarna kan inte utgå från att kunden i projektets början vet exakt hur det 

slutgiltiga systemet ska se ut. Majoriteten av kraven uppkommer under projektets gång, dock 

samlar utvecklarna ofta in så mycket information som möjligt i projektets början för att bilda 

en uppfattning av vad som kommer behövas.  
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I agil kravhantering så är prototyper vanligt förekommande. Prototyper är en tidig version 

av det slutgiltiga systemet som under projektets gång kommer att utvecklas och förändras. 

Dessa prototyper byggs utifrån de krav som tillkommer, och därför kommer också 

prototypen successivt bli mer komplex ju längre projektet pågår. Prototypens funktion är att 

visa kunden hur en eventuell lösning kan se ut och utifrån det skapa sig en uppfattning av 

vad de vill ha. Denna teori kallas ”I Will Know It When I See It” och menar på att kunden 

lättare vet vad de vill ha om den får se ett första utkast av slutprodukten (Remesh & 

Baskerville, 2007). Den agila läran anser att krav är så svåra att definiera på förhand att de 

måste tas fram allt eftersom, och därmed ska utvecklarna tillsammans med kunden under 

hela projektets gång diskutera olika lösningar för att till slut komma överens om vilka 

attribut systemet bör förses med. 

Kommunikation är grundläggande när man jobbar agilt, dels kommunikationen 

utvecklarna emellan, men också kommunikationen mellan utvecklare och kund. All 

kommunikation bör föras öga mot öga, då det ses som det mest effektiva. Utbyte av kunskap, 

teoretisk såväl som praktisk, är något som agila metoder förespråkar, detta då samarbetet 

fungerar bäst då en ständig dialog förs och man beskriver tankegångar för varandra (Avison 

och Fitzgerald, 2006).  

De agila metoderna lägger inte lika stort fokus på processen utan sätter istället människan 

i centrum. Att forma en bra arbetsgrupp är viktigare än modeller, processen och verktyg som 

används. Nyckeln till en framgångsrik systemutvecklingsprocess är utvecklarnas inställning 

och kompetens men också deras förmåga att samarbeta. Agila metoders filosofi är att låta 

människor vara olika men också att i en grupp samla tillräckligt med kompetens för att 

gruppen själv ska kunna styra processen. Hög kompetens ses som mer värdefull än en 

välplanerad process. Inga metoder skall följas slaviskt, man ska istället lita på att utvecklarna 

kan fatta rätt beslut till rådande förhållanden (Avison och Fitzgerald, 2006). 

Sammanfattningsvis är den agila läran en samling metoder som förespråkar en flexibel 

utvecklingsprocess där kunden står i fokus genom hela projektet. Produkten som utvecklas 

ska ständigt kunna utvärderas och modifieras, genom en kontinuerlig kommunikation, dels 

med kunden men också inom teamet och projektet i sin helhet. 

 I dagsläget finns det många olika metoder som hör till den agila läran, till exempel 

Extreme Programming (XP), Crystal och Scrum. Dessa metoder följer den agila läran, men 

skiljer sig något från varandra i olika aspekter. De mest urskiljande karaktärsdragen gällande 

de olika metoderna är storleken på teamen och tidslängden på iterationerna. De olika 

metoderna har även olika arbetssätt i hur disciplinerat metoderna skall följas, samt olika syn 

på graden av individuellt arbete inom teamen (Cohen et al., 2003). Scrum är den agila 

metoden som kommer att vara central i denna studie då det är just den metoden som 

Telecom AB har börjat arbeta med. 

2.3.1 Scrum 

Scrum är en av de metoder som identifierar sig med den agila läran. Metoden är ett ramverk 

som innehåller bestämda roller, verktyg och händelser. Dessa binds samman av ett antal 

regler och används för att främja effektiv och flexibel utveckling samt för att göra 

systemutvecklingsprocessen så transparent som möjligt. Detta innebär att 

utvecklingsprocessen ska kunna anpassas efter rådande förhållanden och att kraven för en 
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produkt ska kunna ändras under hela projektet. Att systemutvecklingsprocessen ska vara 

transparent innebär att alla delprocesser ska vara synliga, speciellt för de som ansvarar för 

resultaten. Detta åstadkommer man med hjälp av att definiera en gemensam standard för att 

alla som ser resultaten ska uppfatta dem på samma sätt.   

Scrum är utformad så att den ska vara lätt att lära sig och lätt att efterfölja. Metoden har få 

regler och beskriver inte hur varje enskild situation ska lösas. Den ger snarare en 

övergripande bild om hur problemlösning fungerar rent generellt.  Scrum är tänkt att kunna 

användas i projekt som utvecklar komplexa produkter men den är samtidigt främst 

rekommenderad att användas i små företag (Schwaber, 2004). 

 

“Scrum and XP are recommended for small, co-located projects that involve changing 

requirements.” (Batra et al., 2010, s. 379) 

  

Scrum utövas i något som kallas scrum-teams som är självgående och tvärfunktionella, vilket 

betyder att varje team har kompetens i varje del i utvecklingsprocessen och kan därigenom 

vara involverat genom hela projektet. I varje scrum-team ska det finnas ett förutbestämt 

antal roller, dessa roller innefattar en "product owner", en "scrum master" och ett 

"utvecklingsteam".  

Rollen som product owner innefattar ett ansvar över produktens värde samt det arbete 

som utvecklingsteamet utför, product owner har även fullständigt ansvar för "product 

backlogg" som beskrivs nedan. Som scrum master har man till uppgift att förmedla och 

upprätthålla den scrum-teori som teamet ska efterfölja. Scrum mastern kan ses som en 

ledare för teamet som hjälper till att guida och vinkla arbetet så att det sker enligt den tänkta 

filosofin. Utvecklingsteamet är de som kommer att leverera den "färdiga" produkten som ska 

presenteras efter varje iteration, det vill säga en produkt brukbar, men inte fullständig. Efter 

varje leverans ska en återkoppling hållas och en ny produkt ska levereras (Schwaber et al., 

2012). 

 Scrum ska utföras i något som kallas för en "sprint", varje sprint ska vara max en månad 

lång och innefatta dagliga "sprintplaneringsmöte", "scrum-möten", utvecklingsarbete, 

"sprintgranskning" samt en "sprintåterblick". Under denna sprint ska scrum-teamet utveckla 

en funktionell produkt som ska vara klar för användning. Direkt när en sprint är slutförd ska 

teamet påbörja nästa sprint och detta ska konsekvent upprepas genom hela projektets gång 

(Schwaber et al., 2012). 
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Figur 2: Flödet under ett projekt som använder sig av Scrum (Schwaber, 2004). 

 

Inom Scrum använder man sig även av vissa verktyg som ska underlätta att göra processerna 

transparenta. Ett av dessa verktyg är product backlogg, vilket beskriver vilka egenskaper 

produkten som utvecklas ska innefatta. Denna backlogg blir aldrig klar utan den fylls ständigt 

på med nya krav och ändringar som kommer att förbättra produkten. Ett annat verktyg är 

"inkrement" eller "prototyp" vilket är något som ska levereras i slutet av varje sprint och kan 

ses som färdig programvara. Efter att detta inkrement visats upp så kommer en ny sprint att 

påbörjas (Schwaber et al., 2012).  

Scrum må vara en flexibel metod, men att avvika från metodens ramverk innebär att 

metoden inte används i sitt tänkta format och då inte kan kallas för Scrum: 

 

"Scrum’s roles, artifacts, events, and rules are immutable and although implementing only 

parts of Scrum is possible, the result is not Scrum. Scrum exists only in its entirety and 

functions well as a container for other techniques, methodologies, and practices." 

(Schwaber et al., 2012, s.151) 

 

Schwaber et al. (2012) menar att alla komponenter i Scrums ramverk har ett specifikt syfte 

och är viktiga för att på ett lyckat sätt kunna använda Scrum. De säger att organisationen ska 

anpassas för att Scrum ska passa in. Samtidigt finns det annan forskning som menar att agila 

metoder visst ska anpassas efter organisationen för att kunna ge maximal utdelning. 

2.4 Tidigare forskning kring byte av systemutvecklingsmetod 

Schwaber et al. (2012) redogör för att det finns väldigt tydliga anledningar till varför det sker 

ett byte från traditionella till agila metoder, nämligen för att utvecklingsarbetet ska bli mer 

flexibelt, mer kreativt, mer produktivt samt för att i slutändan öka organisationens 
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lönsamhet. Därtill finns även ett kvalitetsincitament. En studie som presenteras i Schwaber 

et al. (2012) visar att andelen lyckade systemutvecklingsprojekt där traditionella metoder 

användes mellan åren 2002-2010 endast var 14 procent, samtidigt som graden av lyckade 

projekt där agila metoder användes under samma period var 42 procent. Även Vinekar et al. 

(2006) menar på att organisationer som har genomfört en övergång från traditionell 

systemutveckling till agil, har haft som den främsta anledningen att öka kvaliteten på de 

produkter som utvecklats samt att öka produktiviteten. Det är därför vettigt att, för 

organisationer som upplever problem med flexibilitet, kreativitet, produktivitet och 

lönsamhet, byta till någon agil systemutvecklingsmetod.   

Samtidigt redogör Vinekar et al. (2006) för att ett agilt arbetssätt inte passar alla typer av 

projekt utan att både traditionell och agil systemutveckling har sina säregna styrkor och bör 

användas därefter. Agila metoder såsom Scrum passar bäst när projektet är relativt litet och 

krav ändras kontinuerligt under projektets gång. Dessa aspekter lyfts även fram av andra 

författare som också betonar vikten av kunddeltagande när det kommer till att uppnå den 

flexibilitet som agila metoder eftersträvar:  

 

” […] Agile Methods are most appropriate when requirements are emergent and rapidly 

changing (and there is always some technical uncertainty!). Fast feedback from the 

customer is another factor that is critical for success. In fact, Agile is based on close 

interaction with the customer and expects that the customer will be on-site to provide the 

quickest possible feedback, a critical success factor.” (Cohen et al., 2003, s. 31) 

 

De traditionella metoderna som till exempel vattenfallsmodellen rekommenderas å andra 

sidan till stora projekt som har stadiga krav och där graden av kontroll är hög (Vinekar et al. 

2006). Detta medför att ett byte till en agil systemutvecklingsmetod, i stora projekt med 

stadiga krav, inte är helt okomplicerat. I dessa fall kan systemutvecklingsmetoder behöva 

kombineras för att inte tappa positiva egenskaper från de traditionella metoderna.  

Batra et al. (2010) har undersökt möjligheten att genomföra denna kombination, då de 

menar att ingen metod på egen hand kan hantera samtliga utmaningar som medföljer en 

utvecklingsprocess. Resultatet av deras studie visar att en kombination mellan traditionell 

utveckling och agil utveckling är fullt möjlig. De menar att de traditionella metoderna och de 

agila metoderna kan komplettera varandra, att metodernas svagheter då undviks eller 

omvandlas till styrkor. De områden där de traditionella metoderna kompletterar de agila 

metoderna är speciellt i stora och utspridda projekt där planering, kontroll och koordination 

är viktiga egenskaper för att undvika kaos. Vise versa kompletterar de agila metoderna de 

traditionella när projektet är flexibelt, nytänkande och det krävs stor mängd lärande. 

 

“Our study suggests structured and agile can be harmonized within the same project, 

especially when the project is large, strategic, time-sensitive, and distributed.” (Batra et al., 

2010, s. 391) 

  

I den forskning som existerar i dag ligger mycket fokus på hur agil systemutveckling 

implementeras i mindre projekt och i mindre organisationer (Barlow et al. 2011). I och med 
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detta så saknas också forskning kring de anpassningar som man kan vara tvungen att göra 

för att få en agil metod att passa in i större organisationer och komplexa projekt, och vilka 

följder det får för systemutvecklingsprocessen. Ågerfalk et al. (2009) menar att det även finns 

en avsaknad av forskning kring huruvida agilt arbete bedrivs i organisationer som inte har 

någon specifik kund, där produkter utvecklas internt för att efter projektets slut säljas vidare 

till flertalet kunder. De menar att en lösning på detta kan vara att kundrollen tilldelas en 

product manager inom den egna organisationen och blir på så sätt en ”surrogatkund”. Dock 

så saknas det enligt författarna forskning på hur sådana upplägg tar sig uttryck och fungerar i 

praktiken.  
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3. Metod 

Nedan kommer vi att redogöra för valet av metod rörande datainsamlingen. Vi kommer även 

belysa kritik som har riktats mot metoden samt vårt tillvägagångssätt för att hantera denna 

kritik. Vidare kommer vi att presentera urval, vilka som har intervjuats, intervjuutformning, 

hur arbetet lagts upp med att utforma intervjuguiden och intervjuutförande som utförligt 

beskriver hur vi utfört datainsamlingen. Slutligen behandlas processen med hur vi har 

strukturerat och kategoriserat det insamlade data för vidare analys. 

3.1 Fallstudie 

Syftet med vår studie är att utöka den forskning som finns på övergångar till agila metoder 

samt bidra med kunskap kring hur ett byte av systemutvecklingsmetod ser ut i praktiken, 

speciellt i stora organisationer som genomför komplexa projekt. Vi vill även bidra med 

kunskap om hur Scrum kan användas då det inte finns någon extern kund. Detta gör vi 

genom en fallstudie med explorativ ansats på Telecom AB. 

Med utgångspunkt i våra breda forskningsfrågor ansåg vi att en explorativ ansats har bäst 

passform för vårt arbete. Den explorativa ansatsen lämpar sig väl då den är bred samt att den 

inte förutsätter några förkunskaper (Yin, 2006). Detta motiverar vidare för valet av denna 

ansats då våra kunskaper är begränsade om hur ett byte av systemutvecklingsmetod från 

traditionella till agila metoder faktiskt går till på stora organisationer som genomför 

komplexa projekt. Yin (2006) redogör även för att en explorativ fallstudie kan tillämpas i 

flera olika avseenden och är inte särskilt bundet till någon specifik strategi eller 

forskningsfråga. 

Efter en bedömning av olika metoder anser vi att en fallstudie är den metod som lämpar 

sig bäst för att angripa våra forskningsfrågor. En fallstudie kan ses som en detaljerad 

undersökning, med data som samlas in över en viss tidsperiod inom ett specifikt 

sammanhang (Cassel & Symon, 2004). Vidare redogör författarna för att fenomenet som 

fallstudien riktar sig mot inte ska vara isolerat, utan ska studeras med hela kontexten och hur 

beteenden och processer påverkas av den. Vidare bidrar fallstudie som metod även med ett 

vidgat tillvägagångssätt då metodens speciella styrka ligger i att den kan hantera flera olika 

empiriska material - dokument, artefakter, intervjuer eller observationer (Yin, 2006).  

En fallstudie kan genomföras på olika sätt, man kan exempelvis göra en enkel fallstudie 

eller en multipel fallstudie, enfallsstudie och flerfallsstudie (Yin, 2006). Även då det har 

gjorts försök att skilja på dessa två angreppssätt genom att benämna en typ av flerfallsstudie 

som en komparativ fallstudie, är dessa två sätt bara olika varianter av en och samma 

fallstudiedesign. Fallstudier omfattar även insamlandet av olika data där fokus kan läggas på 

att samla kvantitativ- eller kvalitativ information. Därför har vi avseende vårt fall bedömt det 

som det bäst lämpat att utföra en enkel fallstudie, då vi endast inriktar oss mot ett företag.  

3.2 Metodkritik 

Det bör konstateras att det finns många fler olika metodval och att valet av metod bör vara 

väl anpassat till det som skall undersökas. Några exempel på forskningsmetoder som (Yin, 

2006) redogör för är fallstudier, experiment, enkätundersökning och historisk studie. Varje 

metod har sina egna för- och nackdelar, men den huvudsakliga anledningen till att valet 
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faller på att göra en fallstudie ligger i dess sätt att hantera frågor av explorativ art. Frågorna 

är utformade på så sätt att de skall ge svar på “hur” och “varför” frågor (Yin, 2006). 

Ytterligare två faktorer som motiverar valet av metod ligger i att det inte krävs någon kontroll 

av beteende, vilket vi inte har, samt att vi valt att fokusera studien på en aktuell händelse 

snarare än en historisk händelse.  

Även om fallstudien som metod anses som en väldigt attraktiv metod då den anses vara 

tydlig och specifik, utsätts den för en del kritik. Yin (2006) påpekar att en möjlig anledning 

till denna kritik är bristande noggrannhet som metoden uppvisar. En anledning till detta kan 

vara att de personer som utfört studien inte varit tillräckligt systematiska gällande olika 

processer vilket i sin tur resulterar i felaktiga slutsatser och resultat.  

Vi har tagit till oss denna kritik varvid vår fallstudie har genomförts systematiskt och på 

ett uttänkt sätt. Resultaten och analysen av den data vi har samlat in har genomgått en 

betydelsefull kodningsprocess med tillhörande kategorisering och temaindelning, mer 

specifik redogörelse för denna process återfinns i nästkommande del. 

3.3 Urval och beskrivning av Telecom AB 

En av anledningarna till att valet föll på detta företag, var att det från vår sida fanns ett 

intresse att undersöka hur en övergång från traditionella metoder till agila metoder går till i 

praktiken i en global organisation. Företaget var även av intresse då de använder sig av det 

som Ågerfalk et al. (2009) benämner som ”surrogatkund”. En annan orsak till att just detta 

företag hamnade i fokus var att vi hade en kontaktperson som erbjöd sig att bistå med 

information och tid, se till att vi fick besöka företaget samt introducera oss till ett 

utvecklingsteam som skulle ställa upp på intervjuer.  

Företaget som står i fokus för vår uppsats benämner vi som Telecom AB och är en 

väletablerad organisation med huvudkontor i Sverige. Telecom AB arbetar inom 

telekommunikationsbranschen med nationell och internationell inriktning. Företaget är 

globalt etablerat, med kontor i över 100 länder. Företagets målsättning är att vara en av de 

främsta aktörerna inom telekommunikationsbranschen på den globala arenan.  

Som konstaterat ovan bistod vår kontaktperson på företaget med hjälp så att vi fick 

möjlighet att intervjua sex personer, varav stor vikt har lagts på att få en så stor bredd som 

möjligt gällande olika roller i en utvecklingsprocess. Anledningen till att vi önskade ett så 

brett spann av roller som möjligt var för att kunna sammanställa en heltäckande bild, utifrån 

vilken roll i teamet som intervjuobjektet hade gällande övergången. Alla intervjuobjekt tillhör 

samma team och de är företagets första scrum-team där arbetet inleddes med agil 

systemutveckling som ett pilotprojekt. Pilotprojektet ansågs som lyckat och företaget gick 

därmed vidare med att implementera agilt arbetssätt över hela organisationen. 

 Vår kontaktperson har titeln “senior specialist” med inriktning på test och har arbetat på 

företaget under hela hans karriär, vilket betyder att han automatiskt har en väldigt bred bild 

över hela processen i stort och därav även möjlighet att bidra med nyckelpersoner som han 

fann som lämpliga för oss att intervjua. Dessa nyckelpersoner bidrog till att vi fick ett brett 

spann av yrkesroller som täcker startpunkten av processen tills dess slut. Av dessa personer 

var fyra män och två var kvinnor. Intervjuobjektens olika roller innefattade tre utvecklare, en 

“senior speicalist” med test som inriktning, en scrum-master och en Operational Product 
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Owner. Denna (OPO). OPOn är den person som har närmare kontakt med kunden, och 

hanterar mycket arbete gällande krav och specifikation samt förmedlar detta vidare till resten 

av utvecklingsteamet. Samtliga intervjuobjekt hade dessutom tidigare erfarenhet av att 

arbeta efter traditionella metoder, vilket motiverar att dessa personer ansågs som lämpliga 

att intervjua. Den information vi fick ut av intervjuerna bidrog till en god förståelse för hur 

utvecklingsprocessen ser ut på företaget och hur bytet har påverkat utvecklingsprocessen. 

För tillfället arbetar Telecom AB med ett flertal olika projekt, där varje projekt arbetar 

med sin produkt, eller mer specifikt, en feature som tilldelats dem. Det scrum-team som vi 

har fått möjlighet att träffa, har tilldelats en sådan feature. Arbetet med featuren som de 

arbetar med i dag har pågått i cirka två år och skall leveras till kunden i början på september. 

Denna feature har som uppgift att stödja en telekommunikationstjänst som benämns som 

”call re-establishment”. Då mobiltelefoner kommunicerar mellan olika basstationer under ett 

samtal kan det hända att samtal tappas då mobiltelefonen skall koppla upp sig mot en ny 

basstation, speciellt om man färdas i en hög hastighet mellan olika områden. Basstationerna 

täcker endast en viss begränsad räckvidd. Behovet för denna feature finns då mobiltelefonen 

endast kommunicerar med en basstation åt gången, men med nya featuren som är under 

utveckling så kommer mobiltelefonen kunna kommunicera med två basstationer samtidigt. 

Denna tjänst utvecklas av Telecom AB åt en specifik kund i nuläget, men företaget ser stor 

potential att fler operatörer kommer att intressera sig av produkten och därmed köpa den. 

3.4 Intervjuutformning  

Yin (2006) redogör för att en intervju utgör en viktig informationskälla i samband med 

fallstudier. Fokus lades på att arbeta fram en intervjuguide som skulle innehålla frågor av 

öppen karaktär, vilket innebär att det var av intresse att få ta del av information som sågs 

som fakta men också personliga åsikter.  

Genom att bredda intervjuguiden minimerades riskerna med att gå miste om information 

som skulle kunna vara av relevans för vårt arbete. Intervjuguiden strukturerades upp i olika 

teman, dessa teman utgjordes av; övergångsprocessen, kravhantering, anpassningsbarhet, 

verktyg, flexibilitet, arbetslagen, dokumentation och ett mer öppet tema ”slutligen” som 

summerade upp och avslutade intervjun. I det första temat, övergångsprocessen, försökte vi 

bilda en allmän uppfattning om vilka metoder som användes på företaget och om 

metoden/metoderna följdes strikt i enighet med respektive metods lära, eller om dessa 

modifierats för att passa organisationen bättre. Dessutom gav vi utrymme för att identifiera 

om intervjuobjektet uppmärksammat någonting problematiskt med övergången. Detta tema 

var relevant för oss då den byggde upp en stabil grund med information och innehöll inte 

särskilt avancerade frågor, vilket lät intervjuobjektet börja lite försiktigt.  

För det andra temat lades mycket fokus på hur man arbetade med kravhantering efter 

övergången.  Aspekter som negativa och positiva egenskaper för kravhantering lyfts fram, 

samt vilka effekter som önskats och om dessa effekter har realiserats. Intervjuobjektet får 

vidare tillfälle att uttrycka sig fritt om han/hon önskade ändra något i den agila läran. 

Kravhantering valdes då det finns väldigt tydliga riktlinjer inom den agila läran för hur 

kravhantering ska gå till, och vi ville undersöka hur Telecom AB lagt upp arbetet med krav 

för att kunna identifiera möjliga avvikelser eller nya införanden gällande deras rutiner. 
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Det tredje temat behandlar anpassningsbarheten hos organisationen, och hur företaget 

ställer sig till att anpassa sig till kund, och vilka rutiner som finns vid ett sådant scenario. Vi 

söker även svar på hur villig organisationen är att anpassa sig efter kunden i ett sådant läge, 

ifall de frångår något av det agila tänkandet eller fortsätter med ett traditionellt 

förhållningssätt. Detta tema var relevant då det kunde ge svar på hur rigoröst företaget stod 

fast vid sitt arbetssätt, samt att utöka vår egen uppfattning huruvida stora organisationer är 

villiga att ändra sitt arbetssätt efter kunden. 

Verktyg är det fjärde temat vi behandlar och söker svar på hos Telecom AB. Då den agila 

läran talar mycket för användandet av verktyg och prototyper såg vi det som intressant att 

undersöka hur teamet ställde sig gentemot dessa och användandet av dem. Vi var även mån 

om att undersöka huruvida användandet av prototyper kunde påverka projektet och leda det 

i fel riktning. Temat prototyper täckte lite samma område som kravhantering, då 

användandet av prototyper är väldigt kundorienterat och centralt för agilt arbetssätt, och vi 

ville se hur agilt Telecom AB var i praktiken. 

För det femte temat, flexibilitet, ville vi undersöka hur vanligt det var att kunder, redan 

innan utvecklingen börjat, visste vad de ville ha för produkt eller tjänst. Vi ställde även frågor 

som rörde risker med agila egenskaper som blir överflödiga i händelse av att kunden visste 

vad som önskades. Vi ville även få en inblick i hur flexibel organisationen var att hantera 

kunder som inte visste säkert vad de egentligen ville ha. Detta tema var väldigt intressant för 

oss då diverse litteratur ofta menar att kunder som inte vet vad de vill ha är ett vanligt 

problem. Detta bidrog till en klarare uppfattning om personalen på företaget märkt av detta 

faktum, eller om detta inte gällde för den aktuella organisationen. 

En sjätte aspekt som anses som viktig inom den agila läran är arbetslag och hur arbete 

fördelas mellan dem. Vi ville därför undersöka hur arbetet fördelades på organisationen samt 

hur de arbetade, ifall dem satt nära varandra, hur de kommunicerar med varandra och vilka 

kanaler som används vid kommunikation. Vi ville även fånga intervjuobjektens personliga 

åsikter om hur de ställde sig till det nya sättet att arbeta och kommunicera. Det nästsista 

temat, dokumentation, undersöker hur organisationen ändrat sina rutiner gällande 

dokumentation, och bidra till en större inblick i dokumentationsprocessens omfattning. Det 

var också av relevans att undersöka hur detta påverkat de olika personerna i deras roller, ifall 

det uppstått mer oklarheter, mer förvirring eller om det blivit mer effektivt. Den sista 

aspekten har vi döpt till ”slutligen” där vi belyser intervjuobjektets personliga åsikter om 

olika systemutvecklingsmetoder och vilken som föredras och varför. Vi ställer även frågan om 

det finns en optimal systemutvecklingsmetod, enligt dem, och hur den ser ut i sådana fall. 

Det vi sökte svar på gällande den sistnämnda frågan skulle kunna bidra med information om 

dem såg en blandning mellan agilt och traditionellt som bättre eller om de möjligtvis skulle 

kunna vara nöjda med en helt renodlad agil metod. Svaret skulle bidra till en förbättrad 

förståelse för oss om vilka aspekter som var viktiga för dem, samt vilka aspekter som sågs 

som mindre viktiga. 

Under tiden som intervjuprocessen fortskred lade vi till frågor i intervjuguiden som 

anpassats mer specifikt efter intervjuobjekt och dess roll i företaget. Ytterligare frågor lades 

till då vår kunskap om hur Telecom AB bedrev sin verksamhet ökade, samt hur synen på 

deras roller förtydligades.   
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3.5 Intervjuutförande 

Inför intervjun träffade vi vår kontaktperson, som fixade besöksbrickor och visade oss runt 

på företaget, för att slutligen låta oss träffa det team vi skulle intervjua. Ett mindre 

konferensrum stod till vårt förfogande och vi tog emot varje intervjuobjekt var för sig. Tre 

intervjuer genomfördes på plats, och alla intervjuobjekten hade utvecklare/designer som roll. 

Efter att fått godkännande från intervjuobjekten om inspelning började intervjun. Varje 

intervju tog mellan 20-45 minuter att genomföra, varvid intervjuguiden följdes rigoröst. De 

resterande tre intervjuerna genomfördes via telefon, där en enhet användes under själva 

samtalet medan en annan enhet spelade in det som sades. Gällande de tre sista intervjuerna 

användes intervjuguiden mer som ett stöd, där några teman togs upp medan andra teman 

ignorerades. Anledningen till detta var att en hel del intressanta aspekter hittades och 

uppmärksammades som vi fick ut från de första tre intervjuerna. Därav är det legitimt att 

påstå att de tre första intervjuerna var breda för att samla in så mycket information som 

möjligt, och de tre sista var mer fokuserade på intressanta aspekter som uppmärksammades i 

de första intervjuerna. Utöver att frågorna riktades mer mot vissa aspekter, togs även hänsyn 

till vilken roll intervjuobjektet hade inom teamet. Intervjuerna genomfördes på ett sätt där vi 

ställde en fråga och lät intervjuobjektet svara på frågan i den mån den kunde, för att sedan 

komplettera med följdfrågor, om vi såg det som nödvändigt. I övrigt var intervjuerna 

avslappnade och vi föredrog att inte genomföra intervjun som en strikt utfrågning, utan gav 

mycket utrymme åt intervjuobjektet där han eller hon fick avgöra själv när frågan besvarats. 

Frågorna var flexibla, men vi såg till att intervjun följde en röd tråd för att inte komma ifrån 

kontexten. Efter att intervjuerna var gjorda, påbörjades nästa process med att transkribera 

den data som vi samlat in. Transkribering gjordes på samtliga intervjuer. Uppspelning av 

samtliga intervjuer gjordes, för att sedan skrivas över ordagrant av det som sades till olika 

dokument på våra datorer. Transkriberingsdokumenten användes sedan som underlag för 

den kommande dataanalysen med tillhörande kodning, kategorisering och indelning av nya 

teman. 

3.6 Dataanalys 

Som nämnt ovan, genomfördes en dataanalys efter det att transkriberingen var klar. Detta 

gjordes för att strukturera upp och dela upp den data vi samlat in så att relevant information 

skulle bli tydligare och göra det lättare uppmärksamma motsägningar och likheter i det som 

har sagts. De stycken data som tilldelades koder, ströks över med olika färger, vilket 

underlättade arbetet ytterligare med att se vilken data som hörde ihop med samma sorts 

data. Genom att läsa Saldana (2008) uppmärksammades andra hjälpmedel och verktyg som 

kan användas för att koda, så som CAQDAS, Computer Assisted Qualitative Data Analysis 

Software program, som är en mjukvara som underlättar arbete med kodning. Vi ansåg dock 

inlärningskurvan, för att kunna använda dessa program, som väldigt brant och valde därför 

enkel färgkodning. 
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Figur 3: En typisk kodningsprocess, enligt Saldana (2008), med tillhörande kategorisering 
och temaindelning. 

3.6.1 Kodning 

Saldana (2008) skriver att en kod oftast är ett ord eller en kortare fras som på ett symboliskt 

och sammanfattande sätt beskriver ett större sammanhang i en text. Vidare redogör Saldana 

(2008) att kodningen helst ska göras i flera cykler. Genomförandet av kodningsprocessen 

gjordes i tre cykler då vi ansåg att detta var tillräckligt för struktureringen av informationen, 

risken med att man genomför för många kan resultera i att koderna blir alldeles för komplexa 

och därmed förlorar sin mening då dem skall vara korta och koncisa men ändå beskrivande. 

Vidare redogör författaren att det råder delade meningar huruvida kodning ska göras på all 

den insamlade data, eller istället om endast hälften av det data skall anses som relevant och 

få all fokus för intensiv analys och den andra hälften ignoreras totalt eller raderas. Det senare 

rekommenderas dock ej av Saldana (2008) då risken är att den hälft som ignoreras 

fortfarande kan innehålla delar som ändå är väsentliga för hela mängden data som samlats 

in. Vi valde därför att följa rekommendationen och göra kodning på allt som samlats in, detta 

resulterade i mer tidsåtgång och mer arbete men bäddade för att ett mer vattentätt resultat 

och diskussion skulle kunna genomföras. En annan anledning till att vi kodade all data var av 

den anledning att kodning inte är lätt för nybörjare och att det finns en tydlig inlärningskurva 

för hur man kodar bra. Då detta är första gången vi kodar data kändes det legitimt att göra 
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allt från grunden och följa alla rekommendationerna som gavs. Med mer erfarenhet blir det 

tydligare att välja ut och se vilken data som är intressant och vilken data som inte är lika 

relevant (Saldana, 2008). Nästa steg i processen ledde till kategorisering av de olika koderna. 

Detta gjordes för att få en mer systematisk överblick över all data och förenklade arbetet med 

att finna olika mönster som kunde vara av relevans. Kategoriseringsprocessen redogörs för 

nedan.  

 

Råtext, data Kod 

“Eh, det handlar nog mycket om 

effektivisering, att man tyckte att det var 

så… det gick så 

långsamt, det sättet vi utvecklade på 

innan, för att man ville prova nå nytt.” 

- respondent 5. 

  

EFFEKTIVISERING 

Tabell 1: Ett exempel på hur vår kod såg ut under kodningsprocessen. 

 

3.6.2 Kategorisering 

Som redogjort ovan delades koderna upp i olika kategorier och delkategorier. Detta gjordes 

delvis i enighet med de teman vi hade från intervjuguiden, däremot skapades det även nya 

kategorier då frågorna och svaren från de tre senare intervjuerna skiljde sig åt från de första 

tre intervjuerna. De första tre intervjuerna följde intervjuguiden, medan de senare tre var 

mer anpassade utifrån intervjuobjektens roll. Kategoriseringen var vidare till stor hjälp då 

intervjuobjekten i vissa fall inte gav raka svar på frågan som vi ställt, men svarade ändå 

indirekt på någon annan fråga. Kategoriseringen av data resulterade slutligen i att vi delade 

in alla kategorier i nya teman med all intervjudata i samma dokument. Detta dokument kom 

senare att användas i den teori som skulle användas för att genomföra resultat och 

diskussionsdelen. Medhåll för betydelsen av kategoriseringen och uppdelning i tema fås från 

(Saldana, 2008). 

 

”Some categories may contain clusters of coded data that merit further refinement into 

subcategories. And when the major categories are compared with each other and 

consolidated in various ways, you begin to transcend the “reality” of your data and 

progress toward the thematic, conceptual, and theoretical.” (Saldana, 2008, sida 11). 

 

Ett exempel för hur kategoriseringen ser ut, med samma data som ovan, infogas nedan:  

 

Varför byta? Huvudkategori 

Ineffektivitet Delkategori 

I5: “Eh, det handlar nog mycket om Data 
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effektivisering, att man tyckte att det var 

så… det gick så långsamt, det sättet vi 

utvecklade på innan, för att man ville prova 

nå nytt.” -  

respondent 5. 

 

Tabell 2: Exempel på kategorisering av den data vi samlat in. 

 

Ännu ett exempel på data med tillhörande tema infogas nedan: 

 

Övergången från SDLC till Agil Tema 

“Eh, det handlar nog mycket om 

effektivisering, att man tyckte att det var 

så… det gick så långsamt, det sättet vi 

utvecklade på innan, för att man ville prova 

nå nytt.” - respondent 5. 

 

Data 

Tabell 3: Temaindelning av data som insamlats.  

 

Något som hölls i åtanke var att inte få alltför många olika teman, då poängen med denna 

process var att få med så mycket relevant data som möjligt, men endast det som ansågs som 

väsentligt och sedan korta ned den till hanterbara delar. Saldana (2008) redogör för att detta 

är att föredra, då för många olika teman kan missgynna det efterkommande analysarbetet. 

Däremot konstateras det att det inte finns något tak eller magisk siffra som skulle indikera 

alltför många teman, utan att detta beror omfattningen av den insamlade data (Saldana, 

2008). Sammanfattningsvis har dataanalysen lett till att data, råtext, tilldelats koder för att få 

en mer överskådlig vy, som sedan delats in i kategorier för att tydliggöra ytterligare och 

underlätta arbetet med att finna olika mönster till att vidare tilldela kategorierna olika teman 

som slutligen bidrog till den teori som användes för att sammanställa resultatet och 

diskussionsdelen. 
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4. Resultat 

 

Vi kommer nedan att redogöra för den data vi samlat in genom intervjuer med våra 

informanter. Vi kommer att inleda resultatet med att redogöra för hur bytet av 

systemutvecklingsmetoden har gått till. Nya roller, nya verktyg och nya processer kommer att 

ingå i denna del, då vi fångar in fakta och intervjuobjektens personliga åsikter om bytet och 

vad det har fört med sig. Vi kommer sedan att redogöra för diverse anpassningar som har 

gjorts på metoden. Aspekter som kundkontakt och kravhantering utgör huvudområden för 

denna sektion.  

4.1 Bytet av systemutvecklingsmetod 

För cirka två år sedan fattades ett beslut om att man på Telecom AB skulle överge den 

traditionella utvecklingsmetoden vattenfallsmodellen, för att istället införa den agila 

metoden Scrum. Bytet skulle innebära förändringar i olika rutiner och genomfördes, enligt 

våra intervjuobjekt, främst för att öka effektiviteten i utveckling av sina produkter. 

Sammanställningen av de olika intervjuerna indikerade tydligt på, som konstaterat ovan, att 

Telecom AB:s ledning önskade att se kortare ledtider för deras produkter. Det tog alldeles för 

lång tid från produktidé till leverans eller implementation, en Scrum master säger såhär: 

 

“Eh, det handlar nog mycket om effektivisering, att man tyckte att det var så… det gick så 

långsamt, det sättet vi utvecklade på innan, för att man ville prova nå nytt. Det tog lång tid 

från en idé tills att det var färdigt.” (Scrum master)  

 

De talade om att hela utvecklingsprocessen blev fördröjd när man använde sig av 

vattenfallsmodellen, eftersom att processen är uppdelad i flera olika processer och att 

produkten inte passerar alla processer samtidigt. En utvecklare säger att produkten ofta 

kunde ligga på hyllan i en månad innan nästa delprocess tog över.  

 

“Det var för att det var för långa ledtider. Från det att de bestämde sig "nu vill vi utveckla 

denna produkt" till att produkten var hos kund, det tog två år, det tog jättelång tid, det låg 

liksom och vilade på sin lilla hylla till det att nästa avdelning tog över. Man vill liksom dra 

ihop det, att till exempel ett team är ansvarig för en "feature" från systemering, verifiering 

och utrullning hos kund då blir det så mycket mindre "hand overs" och då minskar man 

ledtiderna, även fast personerna i teamet inte kan sakerna så bra [...]” (Utvecklare 1). 

 

Att de ville korta ned de så kallade ledtiderna, det vill säga tiden det tar för produkten att ta 

sig från en avdelning till en annan, är något som majoriteten av intervjuobjekt var överens 

om. Även att utvecklingsprocessen blir väldigt upphackad med den tidigare metoden är en 

homogen uppfattning. Man ville på Telecom AB få en gemensam utvecklingsprocess där 

samtliga deltagare är närvarande under hela projektets gång, inte att någon avdelning är 

aktiv under två månader av 24 och sedan går vidare till nästa projekt. Ett annat exempel var 

att de personer som utvecklade en produkt tilldelades en ny produkt att utveckla. Det som 

hände då var att när första produkten genomgick till exempel testning, uppstod det problem i 
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samband med att testaren inte fick tag på de personer som utvecklat produkten då de var 

upptagna, och blev tvungen att kontakta andra utvecklare som fick korrigera de buggar som 

hittats. Detta ansågs vara negativt då de nya utvecklarna blev tvungna att sätta sig in i vad de 

första utvecklarna tagit fram.  

Ökad effektivisering var den genomgående känslan hos det team vi intervjuade och 

ingenting annat. 

 

“Jag tror att Telecom AB egentligen var ute efter att bara blivit effektivare, de var väl 

egentligen inte ute efter att bli mer flexibla och ändra sig i förhållande till kundens krav.” 

(Scrum master). 

 

“Det var ju för att få ut produkterna fortare.” (Product owner). 

 

Att övergången skedde för att utvecklingsprocessen var allt för långsam är samtliga 

intervjuade överrens om, men det var inte bara ledtiderna som var långsamma, även tiden 

det tog att genomföra varje steg ansågs som långsamt. Det framkommer under intervjuer att 

man med tidigare arbetssätt kunde testa nya funktionaliteter i nio månader innan de gick 

vidare till nästa steg i processen. I och med bytet vill man att testen ska pågå kontinuerligt för 

att bli klar så snabbt som möjligt och att produkten skall kunna släppas direkt när de nya 

funktionaliteterna är färdigdesignade. Kontinuerlig testning av featuren eller produkten 

säkerställer även att kvaliteten på produkten höjdes.  

Det team som stod i fokus under vår studie var det första teamet på Telecom AB som 

började arbeta med Scrum, och de har därför stor kunskap om just övergångsperioden och 

hur företaget arbetar både före och efter att den skett. Intervjuobjekten konstaterar att de 

fortfarande är mitt i övergångsprocessen och att det kommer ta lång tid innan den agila 

metoden fullständigt genomsyrar utvecklingsprocesserna. Detta konstateras av en testare på 

Telecom AB som indikerar på att ett byte på en stor organisation kan ta lång tid, längre än två 

år.  

 

”[…] och den pågår fortfarande faktiskt, men nu är det lite mer regler och process på plats.” 

(Testare). 

 

Samtliga intervjuobjekt ser generellt övergången som positiv men att det varit en 

komplicerad process att få samtliga att ändra sitt tankesätt så att den passar det agila 

arbetssättet.  

 

“[...] det var mycket osäkerhet exakt hur det skulle gå till, under några månader de fick 

förklara för vi vet inte, och liksom vi kommer hitta på, på vägen och vi har det här uttryck 

"best way of thinking" så vi fick vi ett svar, så här gör vi det i dag men allt kan ändras i 

morgon.” (Testare). 

 

För att få det agila arbetssättet på plats så snabbt som möjligt fick teammedlemmar genomgå 

utbildning av kurser i den agila läran. Telecom AB hyrde även in konsulter som var till för att 
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vägleda teamet och säkerställa att utvecklingsprocesserna utfördes på ett sätt som speglar 

den agila metoden Scrum.  

Den första tiden med de nya rutinerna var och är enligt teamet ansträngande. Det är svårt 

att efter decennier av utveckling med ett arbetssätt helt byta riktning och anpassa sitt arbete 

efter någonting nytt. Nu börjar dock bitarna falla på plats och alla i teamet vet hur de ska 

utföra arbetet enligt det agila arbetssättet. En testare säger så här om den första tiden efter 

övergången:  

 

“Men det, det var första kanske sex månader man formulerar process och skriver ner i 

dokument hur vi skulle jobba, så det var lite negativt kanske, man var inte lika produktiv 

under denna övergångsperiod, men det var förväntat så är det med alla omorganisationer. 

Det tog några månader innan den här omorganisationen var färdig [...]” (Testare).  

 

Tiden som följde övergången blev en tid med många nya rutiner och ett helt nytt arbetssätt, 

både väntade och oväntade egenskaper tillkom utvecklingsprocessen. Det som var de största 

anledningarna till att övergången ägde rum, att ledtiderna var för långa och att arbetet var för 

ineffektivt, har båda förbättrats efter ändringen. 

 

“Jag tycker att just det här har blivit, det går mycket snabbare, helt klart, men jag vet inte 

hur mycket snabbare, men nu, den här ledtiden har kortats, från att vi får en beställning till 

att vi levererar den.” (Testare). 

 

Sammanfattningsvis var alla inom teamet överens om att bytet inneburit att arbetssättet 

effektiviserats och att utvecklingstiden förkortats. Att det nya arbetssättet kan ses som lyckat, 

sett ur ett perspektiv från resten av organisationen, är att teamet inledde arbetet som ett 

pilotprojekt och nu har Scrum team etablerats över hela organisationen. Med övergången har 

flera aspekter berörts, som nya roller, nya verktyg och ny projektorganisering, detta kommer 

att redogöras för nedan.  

4.1.1 Nya roller 

Efter införandet av systemutvecklingsmetoden Scrum har man börjat organisera sig i team 

om cirka åtta personer. Alla team innehåller kompetens från olika tidigare avdelningar, 

testare, utvecklare samt ledning. Samtliga intervjuobjekt är mycket nöjda med denna typ av 

organisering. De anser att lagkänslan kraftigt förhöjts samt att det är mycket enklare att få 

hjälp av en teammedlem med annan kompetens om man fastnar med en arbetsuppgift. När 

de tidigare jobbade enligt vattenfallsmodellen kunde det ta flera månader om en avdelning 

fastnade, nu när all kompetens är samlad i ett team som jobbar tillsammans är det mindre 

risk att arbetet stannar. Mycket av kommunikationen sker numera muntligt och detta medför 

effektivare problemlösning och mindre väntetider.  

Det team som vi studerade bestod av sju personer, en scrum master, en systemexpert, två 

testare och tre designers. Operative Product Owner (OPO), står i detta fall utanför teamet 

men är ändå involverad i teamets utvecklingsprocess. Det som framgår är att OPO är en 

mellanhand mellan kunden och teamet, teamet ser OPO som en “surrogatkund” då teamet 
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själv aldrig har direktkontakt med den verkliga kunden, OPO är heller aldrig i direktkontakt 

med kunden utan med ytterligare mellanhänder. 

 

“Det blir produktägaren som blir kunden eller den vi träffar som ska stå för vad som är 

viktigt [...]” (Scrum master). 

 

OPO ser däremot inte sig själv som en “surrogatkund” till teamet. Hon ser sig snarare som ett 

skyddsnät och att OPO-rollen finns för att skydda teamet. 

 

“Det är för att skydda teamet, att de ska få mer tid för utveckling.” (OPO). 

 

 Samtidigt ifrågasätter hon sin egen roll och menar att den kan komma att försvinna i och 

med den totala övergången till en flexibel utvecklingsprocess. 

 

“Den rollen som jag har, den passar ju egentligen inte in i… vad ska man säga, den agila 

världen, den är ju egentligen en restprodukt av den gamla världen. Har du ett team som 

fungerar väldigt bra, behöver ju du egentligen inte ha någon produktägare.” (OPO). 

 

OPO fyller dock onekligen en viktig funktion i det arbetssätt som utövas på Telecom AB, all 

prioritering av krav och funktionalitet ligger inom OPO:s ansvarsområde. Även att veta exakt 

hur projektet ligger till tidsmässigt och vad som eventuellt kan tillkomma eller falla bort från 

produkten. OPO själv menar att det skulle bli alldeles för mycket belastning på teamet om 

alla krav, möten och förhandlingar skulle åläggas teamet.  

4.1.2 Nya verktyg 

Med införandet av Scrum följer en del verktyg som teamet skall använda i sitt dagliga 

utvecklingsarbete, dessa verktyg är till för att optimera effektiviteten, flexibiliteten och 

tydligheten i projektet. De nya verktygen hjälper teamet att följa den nya projektprocessen. 

 

“[...] och sen så har vi sprintplanering var tredje vecka, då sitter teamet och går igenom vår 

backlogg och prioritet och produktägare sitter och vilka user stories vi kanske kan plocka in 

i den här sprintplaneringen, vi estimerar tiden, vad får vi in i denna sprint och sådär, så ja 

det är precis sådär det funkar alltså.“ (Utvecklare 1). 

 

Product backlogg är ett centralt verktyg inom Scrum, här ska produktens alla funktioner 

finnas med, allt som ska göras ska finnas med på denna backlogg, Telecom AB har efter 

övergången infört detta verktyg till det dagliga arbetet. Teamet tycker att användandet av 

backlogg fungerar utmärkt, även Scrum boards är något som är nytt för teamet, och på 

Telecom AB funkar Scrum boarden precis som den skall göra enligt den agila läran, det vill 

säga att den beskriver “tasks” som skall göras och som är gjorda, på detta sätt får man en bra 

bild av hur långt in i projektet man har kommit. Scrum boarden är placerad på en vägg intill 

teamets arbetsplats, så att de har överblick om vad som sker hela tiden. 

Prototyper, eller demo som man emellanåt också kallar det på Telecom AB, är verkligen en 

grundsten i Scrum. Prototyper ska presenteras med jämna mellanrum och utifrån dessa 
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prototyper ska produkten kunna utvärderas och eventuellt omvärderas. Hur arbetet på 

Telecom AB ter sig gällande prototyper finns det delade meningar kring.  

 

“Alltså vi jobbar ju inte riktigt på det sättet, för att vi jobbar med mjukvara. Så det är ju… 

det är ju ganska svårt för oss att liksom göra demosar av någonting som inte är färdigt 

utan demo är ju så här ser det ut just nu.” (OPO). 

 

OPO menar alltså att de inte använder sig av prototyper, hon påpekar att anledningen är att 

det är svårt att göra en prototyp då det inte finns ett grafiskt gränssnitt. Hon menar att det 

inte finns någonting konkret att visa upp för kunden, hon får även medhåll från övriga i 

teamet, "utvecklare 1" säger att “Vi vill inte leverera någonting svart” och menar att det blir 

för svårt för alla att förstå vad de ser. Då det finns ett grafiskt användargränssnitt är det 

enklare att påpeka vad som gillas och ogillas med prototypen.  

 

“[...] mycket av det här agila handlar ju om att om kunden inte vet vad den vill ha. Och gör 

man ett grafiskt gränssnitt så tror jag att det händer väldigt ofta, för då kan ju kunden 

ändra sig när dem ser hur det ser ut och så vidare, men det gör ju inte vi.” (Scrum master). 

 

Vi frågar även Scrum mastern om hon tycker att de tappar några viktiga egenskaper då de 

inte använder sig av prototyper. Det tycker hon inte att de gör, men hon menar att det beror 

på vad det är för typ av produkt man utvecklar. Är det en produkt med grafiskt gränssnitt tror 

hon att det kan vara bra att använda prototyper. Men att prototyper och demos inte lämpar 

sig för den typ av produkt som Telecom AB utvecklar som ofta är mjukvara. 

I motsats till det som OPO och teamets Scrum master säger, redogör en utvecklare för att 

han tycker användandet av prototyper är positivt och att det gynnar kunden. Kunden gynnas 

av att, även om inte hela produkten är fullt funktionell, man kan visa upp vissa funktioner 

eller features eller åtminstone förmedla en tydligare bild över hur produkten kommer att 

fungera när den har utvecklats färdigt. 

 

”Jo det… det är relativt bra att man kan visa upp vad… Det som, det som du håller på med 

och att du kan locka kunden. Så det är bra. Ett bra sätt att göra det på.” (Utvecklare 3).  

 

En fjärde, testare, uttrycker att en prototyp eller att en demo visas upp, men att den är riktad 

åt teamets OPO. Under hans tid på Telecom AB har han aldrig varit med om att kund 

närvarat vid en demovisning. 

 

”När vi kör en demo kör vi den till OPO eller APO eller till projektledningen, jag var aldrig 

med på demo men det vara aldrig någon operatör som vad med [...]” (Testare). 

 

4.1.3 Ny process 

Med övergången kom också en helt ny projektprocess, man började använda sig av 

“sprintar”, iterationer om tre veckor där man arbetar för att färdigställa en förbestämd 

mängd jobb som OPO har planerat. Det kan vara att vissa funktioner i produkten ska vara 
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klara inom den tiden. Man har också börjat med “daily Scrum”, korta morgonmöten som går 

igenom gårdagens framsteg samt beskriver vad som skall göras under dagen, dessa möten 

brukar på Telecom AB inte överstiga 15 minuter. 

Flexibilitet är någonting som genomsyrar intervjuerna, att alla projektdeltagarna nu är 

mer flexibla och skall kunna tillföra på flera ställen i produkten istället för att endast göra en 

specifik uppgift som var praxis med vattenfallsmetoden.   

 

“Det är mycket roligare att fullfölja en hel funktionalitet, och jag tror det är mycket roligare 

för teamen också att se end-to-end.“ (OPO). 

 

Samtliga intervjuade menade att de efter övergången fått en bättre helhetsbild över 

produkten, de vet hur produkten ser ut och fungerar, men de säger även att det nu är lättare 

att se hur långt in i projektet de har kommit. Men i och med en högre grad av medverkan 

genom alla delar i projektet så har även pressen på teamet blivit större, det säger samtliga 

utvecklare vi pratat med.  

 

“Man har lagt ut mycket mer ansvar på teamen, det är mycket grejer som numera ligger 

på teamets ansvar som förut inte gjorde det, förut kanske vi bara hade ansvar för design, 

och just en kodning på ett specifikt block, men nu har vi många fler block att ta ansvar för, 

det är ju liksom flera delsystem, förut hade vi kanske bara ett delsystem att titta på, men 

jag tycker i och för sig att det bara är intressantare, man får ju mycket större över 

systemets helhet och man blir mycket mer kunnig på hur systemet funkar och många mer 

personer blir kunnigare på detta, vi är inte bara ett "A-lag" och ett lite sämre "B-lag" så jag 

tycker det är jättebra.” (Utvecklare 1). 

 

“Det är vi får väldigt mycket jobb mycket ansvar, det tycker jag är lite nackdel alltså, det 

blir lite för mycket ibland, det kan vara mycket press alltså och det är synligt vad alla gör, 

det är inte som gamla tider du kan sitta och skriva dokument två veckor eller en månad, nu 

vill de ha resultat och ibland det är för mycket press alltså det är någon som inte förstår 

design hur funkar det där, det är det som är lite jobbigt för oss.” (Utvecklare 2). 

 

En testare påpekar även att när överblicken över projektet blir större och när teamet ska vara 

med i samtliga processer krävs det en väldigt bred kompetens hos teamet, han menar att 

ledningen vill att alla ska kunna allt. Han säger också att det finns mycket spetskompetens att 

gå miste om, testaren påpekar också att det kan vara enklare att lära ny och ung personal att 

arbeta med allting, det är svårare att försöka tvinga en erfaren utvecklare att på äldre dagar 

bli en testare. Samtliga intervjuobjekt ser dock positivt på det faktum att processerna blivit 

mer överskådliga i och med övergången, då alla deltagare är involverade i samtliga processer. 

Även fast det blivit mer att göra och lite högre press är ändå samtliga vi intervjuade nöjda 

med det nya arbetssättet, det finns ingen som föredrar att arbeta enligt den traditionella 

metoden vattenfall. 

Efter övergången till Scrum har dokumentationen minskat kraftigt, samtliga intervjuade 

ser positivt på detta då det sparar mycket tid som kan ägnas åt utveckling istället, det blir 
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även smidigare med kommunikationen då all kompetens är samlad i samma lokal och 

felrapporter inte behöver skrivas i samma utsträckning. Tidigare kunde det ta månader innan 

en rapporterad rättning genomfördes, nu löser de problemen inom teamet om det är möjligt, 

annars finns det andra team nära till hands för att ge understöd. 

En annan skillnad som ännu inte har initierats, är att involvera teamen mer gällande 

kundrelationer och kravhantering. Det redogörs för att man i framtiden kommer att bredda 

teamens involvering ytterligare i ett end-to-end perspektiv. 

 

“Yeah, at the moment the requirement specification, the long time goal is that we should 

probably, or the team should directly talk to the customer or like you know and then see 

what are the requirements and we should be writing these requirements specifications 

ourselves. And the team should be more involved, the whole thing is that the team should be 

involved end-to-end.” (Utvecklare 3). 

 

Helhetsintrycket är positivt avseende de nya rollerna där kompetens tagits från olika 

avdelningar och samlats på samma plats. Samtliga intervjuobjekt ansåg att den stärkta 

teamkänslan var bra och att detta ledde till ökad motivation gällande arbetssättet. De nya 

verktygen som bestod av Scrum boards, product backlog och även användandet av prototyper 

sågs som positivt, även om det rådde delade meningar om användandet av prototyper.  

Gällande de nya processerna anser de intervjuade att det är roligare att kunna följa 

utvecklingen av produkten i ett end-to-end perspektiv, att det är roligt då man får se hela 

funktionaliteten jämfört mot tidigare när man bara fick se en del av den. Två saker som sågs 

som negativt, identifierades främst hos utvecklarna och testaren, där de ansåg att det nya 

arbetssättet kunde vara en aning stressigt och att spetskompetens kan försvinna i samband 

med att man skall kunna mer om allting. I det stora hela var intrycket att fördelarna 

övervägde nackdelarna med det nya arbetssättet.  

Vi uppmärksammade, som konstaterat ovan, att en del anpassningar har gjorts på 

metoden för att den ska passa in i organisationen på bästa sätt. Dessa anpassningar kommer 

att redogöras för nedan.  

4.2 Anpassningar av metod 

Efter bytet till Scrum ändrades inte alla arbetsprocesser på Telecom AB, det är flera 

arbetsmoment som man utför på samma sätt som tidigare. De intervjuade menade att man i 

den typen av företag inte kan införa alla tillvägagångssätt som Scrum förespråkar. Detta 

menar de beror på att produkten som Telecom AB utvecklar är för komplex, att företaget är 

för stort och att kunderna är för utspridda. 

 

"[...] det blir inte riktigt så som det står i den agila läran i och med att det är så stort, stort 

företag, stort… stor produkt och stora avstånd till kunder, till de viktiga kunderna." (Scrum 

master). 
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 Telecom AB har inte heller alltid en specifik kund som de utvecklar sina produkter till, det är 

oftast så att de tillverkar en produkt som deras kunder senare kan välja att köpa. Då kan det 

vara ett flertal kunder som köper samma produkt, en testare säger såhär: 

 

"Så det är inte så att "Telecom AB" gör feature för en specifik kund, de flesta features 

"Telecom AB" tar fram förhoppningsvis många operatörer vill använda och köpa [...] 

"Telecom AB" skulle inte tjäna så mycket pengar om man bara gjorde en grej till en kund, vi 

vill sälja till så många som möjligt och då är det bäst att göra grejer som alla använder, då 

slipper vi göra customize." (Testare). 

 

Då kundkontakt och kravhantering är två centrala aspekter inom den agila läran lyfter vi 

fram dem i nästkommande sektion, då dessa aspekter skiljde sig från vad den agila läran 

förespråkar (Avison & Fitzgerald, 2006). Telecom AB motiverar anpassningarna genom att 

påpeka att företaget är alldeles för stort och att projekten är för komplexa för att kunna 

bedriva den kundkontakt och kravhantering som den agila läran förespråkar.  

4.2.1 Kundkontakt 

Telecom AB är som tidigare nämnts ett företag som bedriver en världsomspännande 

verksamhet. De intervjuade menar att detta gör det svårt att få närkontakt med kunden, men 

att kunderna är utspridda över hela världen är inte den största faktorn till att kundkontakten 

blivit lidande. De menar att det snarare är att företaget i sig och produkten som utvecklas är 

så stora att det inte går att involvera kunden på utvecklarnivå.  

 

"Alltså jag tror att det är svårt att kunden går rakt in i teamen när det är en så komplex 

produkt som vi håller på med." (OPO). 

 

Det är en för stor produkt för att kunden ska kunna vara med i utvecklingsprocessen. Det är 

väldigt många team som jobbar med samma produkt samtidigt vilket gör det problematiskt 

för en utomstående kund att få ett bra helhetsintryck av produkten. Hur Telecom AB har löst 

problemet med kundkontakten finns det olika uppfattningar om beroende på vem man 

frågar, det enda som står klart är att "[...] det har aldrig hänt att utvecklare eller testare 

pratar direkt med kunden." (Testare). Det finns många mellanhänder mellan kund och 

teamet som det ser ut i dag, det vi fått höra i intervjuerna är "företagsledning", 

"marknadsföring", "säljare",  "APO", "OPO" samt "Telecom AB". 

  

"Här sitter kunderna lite över hela världen och man har särskilda lokalavdelningar i de 

olika länderna som pratar med kunden och de sitter ganska långt ifrån och så. Så det är 

svårt och det är den verkligheten man har fått att relatera till." (Scrum master). 

 

Som citatet säger, företagets globala verksamhet gör kundkontakten problematisk och att 

frångå den biten i den agila läran är någonting som Telecom AB får leva med. Det är däremot 

ingen av de intervjuade som ser detta som ett problem, de trivs bra med det upplägg som de 

har i dag, i synnerhet OPO som menar att det inte skulle fungera om kunder skulle vara i 

direktkontakt med utvecklarna, det skulle stjäla för mycket fokus från utvecklingen. 
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Utvecklingsteamet ser, som tidigare nämndes, Telecom AB eller OPO som deras kund och 

den som gör beställningen av teamet: 

 

"Alltså man kan ju se på en kund hos oss, det skulle ju kunna vara vår product owner som 

beställer den här featuren av oss då." (Utvecklare 1). 

 

I vissa fall är kunden inte extern, utan intern, och Telecom AB agerar kund åt sig själva 

genom att beställa en produkt som ska utvecklas i syfte att marknadsföra och sälja den till 

potentiella kunder när den är färdig. En utvecklare konstaterar detta i följande citat när vi 

frågar om Telecom AB är deras kund i vissa fall: ”Ja, Telecom AB är vår kund.” (Utvecklare 

2).  

 

De vi intervjuade är medvetna om att de inte till fullo efterföljer alla de agila tillvägagångssätt 

som Scrum beskriver, men eftersom att det finns goda anledningar till att inte göra det så 

upplevdes det heller inte problematiskt, Scrum mastern vi talade med är väl medveten om att 

Scrum lämpar sig bäst för mindre organisationer med en specifik kund som kan vara 

närvarande, men samtidigt så är samtliga intervjuade väldigt nöjda med valet av 

systemutvecklingsmetod, det finns ingen som hellre vill gå tillbaka till vattenfallsmodellen.  

Kravhantering beskrivs i kommande sektion då den, likt kundkontakten på organisationen, 

skiljer sig från vad den agila läran förespråkar.  

4.2.2 Kravhantering 

 

"Men själva kravinsamlingen ser vi liksom inte, "Telecom AB" är liksom för stort för det, 

det kan vara några som sitter på nån lokalavdelning i USA liksom som pratar med kunden, 

[...]" (Scrum master). 

 

Kundkontakt och kravhantering går hand i hand då man talar om Scrum, på Telecom AB 

upplevs samma dilemma här som i kundkontakten, företaget är för stort för att teamet och 

kunden ska kunna vara involverad i kravhanteringen. Vart kraven kommer ifrån är relativt 

osäkert, men enligt teamet kommer de till slut till OPO som prioriterar dem för att sedan 

förmedla dem till teamet.  

Kraven är heller inte speciellt flexibla på Telecom AB, en Scrum master menar att man 

inte gjorde övergången till Scrum för att bli mer flexibel gällande krav, snarare att få ett 

effektivare utvecklingsarbete. Hon säger också att "kraven är ganska satt liksom" och det är 

sällan man ändrar i kraven, snarare att något blir omprioriterat.  

 

"Vi har inte riktigt sett någon skillnad i kravhanteringen i alltså att man gick över." (Scrum 

master). 

 

Det observerades, även om det konstaterats att det agila arbetssättet har ändrat många 

rutiner och processer, att många processer fortfarande ter sig väldigt likt det tidigare 

arbetssättet som utfördes enligt vattenfallsmodellen. En utvecklare redogör för att 
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kravspecifikationen är väldigt låst vid ett tidigt stadium under utvecklingsprocessen och att 

featuren på sätt och vis redan är ”klar” innan utvecklingen tagit fart.  
 

“[…] vi är mycket med hårt specade, vi har hela featuren klar, sen om det är vissa krav som 

inte är uppfyllda så måste vi rätta dem med vissa uppgraderingar då.” (Utvecklare 1). 
 

Det blir svårt för Telecom AB att följa de agila teorier om kravhantering då detta kräver att 

det ska finnas en kund redan innan produkten börjat utvecklas. På Telecom AB fungerar det 

inte så då de oftast säljer produkten efter att den är färdig, de vet åtminstone hur produkten 

ska se ut innan de börjar utveckla den. Det blir alltså Telecom AB som själv sätter sina krav 

på produkten, det enda de måste anpassa sig till är en standard som kallas "3gpp". Denna 

standard är vanligt förekommande inom den bransch de är verksamma i. 
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5. Diskussion 

Syftet med vår uppsats är att generera ny kunskap om övergångsprocessen och dess följder 

vid byte till agila systemutvecklingsmetoder, speciellt i globala organisationer som genomför 

komplexa projekt. Vi vill även undersöka hur Scrum kan anpassas då det inte finns någon 

extern kund och då utvecklingen av en produkt endast sker internt. Baserat på detta syfte har 

vår uppsats vägletts av följande forskningsfrågor: 

 

 Hur påverkar ett byte från traditionella systemutvecklingsmetoder till Scrum 

utvecklingsarbetet i stora globala organisationer? 

 Hur kan Scrum anpassas till komplexa projekt med intern beställare? 

 

Vi ansåg att ett antal aspekter var relevanta att undersöka i relation till den första 

forskningsfrågan. För att få en överskådlig bild för hur ett byte av systemutvecklingsmetod 

påverkar systemutvecklingsarbetet ville vi dels veta anledningen till varför en organisation 

byter systemutvecklingsmetod. Detta för att få en uppfattning om hur orsaken till bytet 

påverkar de efterföljande effekterna. Vi vill även undersöka hur systemutvecklingsprocessen 

och projektorganisationen förändras efter att ett byte till Scrum är genomfört. Detta genom 

att identifiera vilka förändringar i utvecklingsprocessen och teamen som implementeringen 

av Scrum i slutändan ledde till. Angående den andra forskningsfrågan ser vi till vilka 

anpassningar Telecom AB gjort i Scrum för att få metoden att fungera i deras komplexa 

projektmiljö som dessutom saknar extern kund. Vi gör detta genom att jämföra arbetssättet 

på Telecom AB med hur Scrum beskrivs i teorin med särskild fokus på kravhantering och 

kundkundkontakt. Det blir därmed möjligt att identifiera de anpassningar som Telecom AB 

genomfört och varför de genomfördes i relation till komplexiteten i projekt och avsaknad av 

kund. 

 I relation till den första forskningsfrågan kan vi genom fallstudien identifiera flertalet 

aspekter angående systemutvecklingsprocessen och dess team som blivit påverkade av bytet 

av systemutvecklingsmetod. Aspekter som blivit påverkade är främst arbetet med iterationer 

i form av sprintar och indelning i tvärfunktionella team. Detta har i sin tur fått följder både 

på effektiviteten i utvecklingsarbetet men också på teamkänsla och överskådligheten i 

projekten, detta beskrivs mer i detalj i 5.1 och 5.2. Angående den andra forskningsfrågan 

konstaterar vi att de anpassningar av Scrum som gjorts i huvudsak gäller kundkontakt och 

kravhantering. Vi visar att Telecom AB, istället för att bedriva kundkontakt som Scrum 

förespråkar den, låter en ledande person ta kundrollen och agerar surrogatkund. Att Telecom 

AB inte har en intern beställare leder i sin tur till att det inte kommer in några nya krav, mer 

om detta i 5.3.   

5.1 Scrum för effektiva eller flexibla 
systemutvecklingsprocesser 

Schwaber et al. (2012) menar att anledningen till att organisationer byter 

systemutvecklingsmetod till Scrum är främst för att systemutvecklingsprocessen ska bli mer 

flexibel, att den ska tillåta mer kreativitet, men också för att organisationen ska uppnå högre 

produktivitet, en större vinst, och minska risken för att misslyckas med projekt. Även Vinekar 
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et al. (2006), påpekar att ett byte till agila metoder utförs för att öka produktiviteten och 

kvaliteten. I vår studie framgår det att den främsta anledningen till att Telecom AB valde att 

överge den traditionella systemutvecklingsmetoden för att istället börja arbeta enligt Scrum 

var för att effektivisera utvecklingsprocessen. De menar att ledtiderna, alltså den tid som 

spenderades på att flytta produkten mellan de olika stegen i utvecklingsprocessen, var 

alldeles för långa och därmed tog det för lång tid att leverera den färdiga produkten. Vår 

Studien visar också att systemutvecklingsprocessen ändrades radikalt efter införandet av 

Scrum. Arbetet har efter införandet blivit uppdelat i sprintar som varar i cirka tre veckor där 

utvecklingsteamet utför planerade uppgifter för att kontinuerligt ta utvecklingen av 

produkten framåt. I och med dessa sprintar med ständig återkoppling som Scrum fört med 

sig har utvecklingsprocessen blivit mer sammanfogad. Innan övergången till Scrum skedde 

utvecklingsarbetet i olika steg, varje steg behandlade en specifik del av utvecklingsarbetet. Nu 

sker istället alla delar av utvecklingen samtidigt. Detta har resulterat i att problem som 

uppstår behandlas omgående istället för, som med tidigare utvecklingsprocess, läggas på 

hyllan i ett antal månader i väntan på respons från andra avdelningar. Samtliga informanter 

var överrens om att den nya systemutvecklingsprocessen som kommit i och med övergången 

till Scrum har gjort utvecklingsarbetet betydligt mer effektivt. Därmed kan vi genom denna 

studie bekräfta att utvecklingsprocessen, precis som Schwaber et al. (2012) och Vinekar et al. 

(2006) beskriver det, i detta fall blivit mer effektiv efter införandet av Scrum. 

De intervjuade menar däremot inte att bytet till Scrum innebar någon egentlig skillnad i 

de delar av systemutvecklingsprocessen som innefattar hantering av krav. Just flexibilitet i 

kravhantering något som annars ofta framhålls som det mest centrala i den agila läran, d.v.s. 

förmågan att kunna anpassa produkten genom hela projektets gång (Avison och Fitzgerald, 

2006). Att kravhanteringen på Telecom AB inte utförs enligt den agila läran beror på att det 

sällan finns en kund att vara flexibel gentemot, vilket i sin tur innebär att kraven inte ändras i 

någon stor utsträckning. Telecom AB arbetar snarare efter förutbestämda krav som ofta 

grundar sig i en marknadsstandard kallad 3gpp. Utöver denna standard görs generella 

undersökningar av vad marknaden för tillfället efterfrågar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Telecom AB bytte till Scrum, inte för 

flexibilitetens skull, utan snarare för att göra utvecklingsarbetet mer tidsbesparande. Denna 

strävan efter effektivitet blev också realiserad efter att bytet till Scrum genomförts. Därmed 

visar denna studie att, även om ett flexibelt systemutvecklingsarbete är själva grunden i agila 

metoder så är det inte alltid den effekten som eftersöks. Samt att i de fall en organisation inte 

eftersöker just flexibilitet så kan Scrum ändå hjälpa organisationen att uppnå andra 

efterfrågade effekter. Alla organisationer som väljer att byta till en agil utvecklingsmetod gör 

inte det av samma anledning, och den anledning till att en organisation byter 

utvecklingsmetod får i sin tur effekter på den systemutvecklingsprocess som kommer efter 

bytet. Därför blir det också viktigt för forskning som försöker förstå effekterna som följer av 

ett byte av utvecklingsmetod, att ta de motiverande faktorer som finns inför ett sådant byte i 

beaktande.   
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5.2 Från åtskilda avdelningar till tvärfunktionella team 

Efter bytet från vattenfallsmodellen till Scrum kan vi se att Telecom AB numera organiserar 

sig i team till skillnad från förr då de hade olika avdelningar. De team som numera bedriver 

utvecklingen innefattar personer med kompetens från alla tidigare avdelningar, detta för att 

kunna arbeta i iterationer där alla delar av utvecklingen är representerade. Teamet arbetar 

nu själva med en specifik feature, denna feature tillhör en större produkt som senare ska nå 

kunderna. Teamet sitter i dagsläget tillsammans och hjälper varandra med diverse 

arbetsuppgifter. Det beskrivs att varje team består av några utvecklare, testare, 

systempersoner, en scrum master samt en OPO som dock inte officiellt är medlem, men som 

alltid jobbar nära teamet.  

Med denna projektorganisering menar de intervjuade att teamkänslan har ökat markant. 

Detta i och med att teamet nu sitter tillsammans och bär ett gemensamt ansvar. De 

intervjuade är även noggranna med att påpeka att systemutvecklingsprocessen fått en högre 

grad av transparens efter bytet till Scrum. Genom att de nu arbetar i team genom hela 

processen, i stället för att vara placerade i åtskilda avdelningar och därmed bara delaktiga i 

delar av processen, så blir projektet i sin helhet enklare att följa. Alla som deltar i ett projekt 

förstår nu utvecklingsprocessens alla delar bättre och har en bra överblick för hur långt 

projektet har kommit samt hur långt det är kvar. Detta är något som Schwaber (2004) också 

menar ska ske då Scrum tillämpas, att synligheten ökar. 

Informanterna säger att det på Telecom AB påbörjats en kompetensbreddning och att 

ledningens mål är att alla i teamet ska vara kapabla till att bidra i alla delar av 

utvecklingsprocessen. Detta medför inte bara att teamet får en bättre överblick över projektet 

då de får bättre förståelse för alla delar, det medför också att ett större ansvar landar i 

teamet. De personer vi pratat med menar dock att det är komplicerat att göra en så 

omfattande kompetensbreddning och att det även kan bidra till att spetskompetens går 

förlorad. Schwaber (2011) menar att spetskompetens är bra men att den breda kompetensen 

är viktigare då ansvaret för utvecklingen ska ligga på teamet i sin helhet. 

För att sammanfatta kan vi se att ett byte till systemutvecklingsmetoden Scrum innebär 

att projekt kommer att organisera sig i tvärfunktionella team som tillsammans besitter en 

bred kompetens, men även spetskompetens från alla systemutvecklingsprocessens delar. 

Dessa team bidrar vidare till en ökad teamkänsla och även med möjligheten att, via dess 

tvärfunktionella egenskaper, genomföra alla delar i systemutvecklingen samtidigt. Teamet 

bär tillsammans ansvaret för alla delar i utvecklingsarbetet, detta innebär att samtliga 

medlemmar ska bredda sin kompetens så att alla kan bidra genom hela projektets gång. 

Denna kompetensbreddning är i sig inte helt okomplicerad då den, i och med 

systemutvecklingens komplexitet, blir väldigt omfattande. Detta framkallar en viss oro för att 

den spetskompetens som från början finns i teamet kan gå förlorad om personen som 

besitter spetskompetensen plötsligt ska arbeta med helt andra uppgifter. Det blir därför 

viktigt att, vid införandet av Scrum, uppmärksamma denna aspekt och försöka hålla en 

balans mellan krav på bred kompetens och spetskompetens.  Detta specifika område anser vi 

vara intressant till vidare forskning, detta då det är ett dilemma som förmodligen upplevs av 

många organisationer som genomgår en övergång till Scrum.  
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5.3 Att anpassa Scrum till komplexa projekt och surrogatkund 

Det framgick under intervjuerna att Telecom AB arbetar med komplexa projekt där flertalet 

team är inblandade och produkten som utvecklas är uppdelad i ett flertal olika features. Det 

framgick även att Telecom AB sällan har en extern kund och utför därför ofta projekten 

internt. Som Beck et al. (2001) beskriver agila metoder ska de genomsyras av tät kontakt med 

kunden. Kunden ska helst vara på plats så mycket som möjligt för att kunna ge feedback på 

produkten och följa projektets utveckling. På Telecom AB är kunden dock aldrig närvarande 

under utvecklingsprocessen. Att kunden inte är närvarande beror dels på att det under 

utvecklingsprocessen sällan finns någon kund utan Telecom AB väljer själv att utveckla en 

produkt som de sedan marknadsför till externa intressenter. Som ett resultat av detta agerar 

företaget kund åt sig själva under utvecklingen av produkten. Detta via en roll som närmast 

kan liknas vid den ”surrogatkund” som beskrivs av Ågerfalk et al. (2009), och som innebär 

att den intima kundkontakt som Scrum förespråkar måste förbises. På Telecom AB är det 

istället OPO som tar rollen som kund, och genom denna kundroll utvärderar denne 

produkten. Även i de fall det finns en extern kund är både Telecom AB och deras projekt 

stora med många team inblandade, vilket gör att den av Scrum föredragna kundkontakten 

blir svår att tillgodose. Detta blir än svårare då de externa kunderna i vissa fall även är 

lokaliserade i andra delar av världen. De intervjuade menar att detta bidrar till att Scrum inte 

kan användas som den är utformad i teorin utan måste anpassas efter rådande förhållanden i 

projekt.  

Som Schwaber et al. (2012) nämner är kravhantering med Scrum en process som ska pågå 

under hela projektets gång och bara för att kravlistan inte är klar så betyder inte det att 

utvecklingsarbetet inte kan börja. Snarare är det så att kraven ska ändras med tiden då 

kunden får mer och mer insyn i produkten och utifrån det kan välja att ändra sig angående 

kraven. På Telecom AB är det däremot så att kravspecifikationen står helt klar när 

utvecklarna börjar med sitt arbete. Därmed ändras kraven sällan, även om det kan smärre 

omprioriteringar av krav under pågående projekt. De förutsättningar som Telecom AB 

arbetar efter rimmar alltså illa med grundstenen i den agila läran, "Respond to changes" 

(Beck et al., 2001), detta blir, i och med låg kundkontakt och en kravhantering som inte 

kräver någon flexibilitet, något som faller bort.  

Vi kan efter vår studie se hur Telecom AB förbiser centrala delar i den agila läran för att 

anpassa Scrum till en global organisation med komplexa projekt och en intern beställare. Vi 

konstaterar att de delar som anpassats främst är kundkontakt och kravhantering. Angående 

kundkontakt anpassas den genom att en ledande person, i form av OPO, tar rollen som kund. 

Detta istället för, som Scrums kundhantering beskrivs i teorin, att det ständigt finns en 

extern kund i närheten av teamet. Angående kravhantering så anpassas den till att följa 

förutbestämda krav istället för att arbeta med en flexibel kravhantering som låter kunden 

ändra kraven under projektets gång. Studien visar även att Scrum, om metoden anpassas, 

kan användas trots att organisationen den ska användas i enligt teorin inte har den optimala 

kontexten för att använda Scrum i sin helhet.  
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6. Slutsats 

Bakgrunden till att denna studie genomfördes var att vi har ett intresse av 

systemutvecklingsmetoder och ville fördjupa vår kunskap inom detta område. Vi fann 

studien aktuell då det finns relativt lite forskning angående övergången till agila metoder. 

Detta samtidigt som ett byte av systemutvecklingsmetod är något som många organisationer 

står inför där Scrum är den mest populära metoden att byta till. Syftet med denna studie var 

att bidra med kunskap angående övergången till Scrum, speciellt i globala organisationer 

som arbetar med komplexa projekt och intern beställare. Med detta syfte hade vi en 

problemformulering som avser att förstå hur ett byte från vattenfallsmodellen till Scrum 

påverkar utvecklingsarbetet i globala organisationer. Detta genom att identifiera varför 

organisationer väljer att byta till agila metoder, hur dessa metoder anpassas till 

organisationens rådande kontext samt vilka effekter de för med sig. För att generera vår 

efterfrågade kunskap valde vi att genomföra en fallstudie på ett globalt telekomföretag vars 

verksamhet och projekt överensstämde med den kontext vi ville undersöka. Baserat på vår 

fallstudie kan vi konstatera att det, på Telecom AB, huvudsakliga argumentet för att byta 

utvecklingsmetod var att förkorta ledtider i utvecklingsprocessen. Genom att byta till Scrum 

så ville man i förlängningen göra utvecklingen mer effektiv och därigenom snabbare kunna 

presentera sin produkt till marknaden. Detta argument kan identifieras i tidigare forskning 

som beskriver effektivitet som en av de vanligaste orsakerna till att organisationer väljer att 

byta utvecklingsmetod. Däremot så verkar inte bytet ha motiverats av någon strävan efter 

flexibilitet eller högre kundnöjdhet som också ofta framhålls som potentiella vinster till följd 

av ett byte till agila systemutvecklingsmetoder.   

I och med bytet förverkligades den önskade effekten med kortare ledtider och en 

effektivare utvecklingsprocess. Utöver denna efterfrågade effekt tillkom även andra 

egenskaper efter att Scrum implementerats på Telecom AB. Dessa egenskaper relaterar till en 

starkare teamkänsla, en högre grad av transparens och överskådlighet i projekten samt att de 

delaktiga i systemutvecklingsprocessen verkar vara nöjdare med sin arbetssituation. Dessa 

egenskaper var en följd av att organisera projektet i flertalet tvärfunktionella team som deltar 

i projektets alla delar samtidigt. 

Vi ville med vår studie förstå hur Scrum kan anpassas så att den fungerar i en global 

organisation som bedriver komplexa projekt vars beställare är intern. Det svaret vi fick var 

att Scrum kan anpassas i centrala delar såsom kundkontakt och kravhantering. 

Kundkontakten fick i det här fallet en alternativ lösning där en ledande roll i organisationen 

tog kundrollen. Kravhanteringen skedde inte enligt hur den beskrivs i den agila läran, istället 

så anpassas den så att utvecklarna endast arbetar med förutbestämda krav. Den flexibilitet 

som Scrum förespråkar förbises då det inte finns någon kund, som i sin tur leder till att det 

inte finns några föränderliga krav. Vi har förstått att Scrum i teorin förutsätter att det alltid 

finns en extern kund som dessutom kan vara närvarande i projektet. I praktiken, åtminstone 

på Telecom AB, finns inte denna möjlighet vilket leder till att Scrum i detta fall har anpassats 

i några av metodens mest grundläggande aspekter.  

Trots att vår studie är relativt liten anser vi att vår studie påvisar att specifika effekter kan 

uppnås i Scrum. En organisation behöver inte anamma alla delar som Scrum förespråkar för 

att lyckas med övergången till ett agilt arbetssätt. Studien visar också att Scrum kan användas 
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i organisationer och projekt som egentligen inte är kompatibla med Scrum, då Scrum i teorin 

beskrivs vara anpassade för mindre organisationer. Det behövs dock ytterligare forskning 

som undersöker hur Scrum kan fungerar i organisationer som egentligen inte är utformade 

för att använda Scrum.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

I och med det resultat denna studie redovisar väcks för oss nya frågor. 

 

"Scrum’s roles, artifacts, events, and rules are immutable and although implementing only 

parts of Scrum is possible, the result is not Scrum. Scrum exists only in its entirety and 

functions well as a container for other techniques, methodologies, and practices." 

(Schwaber et al., 2012, s.151) 

 

En fråga som väcks med detta citat är varför organisationer väljer att påstå att de arbetar 

enligt Scrum när det inte stämmer? Är det för att locka kunder med, vad vissa anser vara, 

trendiga begrepp eller är det av ren okunskap? En annan fråga som väcks är varför Scrum i 

sig inte låter sig anpassas till de organisationer som vill använda sig av metoden. Ett annat 

område som kan vara intressant för vidare forskning är dilemmat angående kompetens i 

agila utvecklingsteam. Där den agila läran förespråkar ett team som kan delta i projektets alla 

delar, därför är teamet i behov av medlemmar med bred kompetens, men också 

spetskompetens i alla utvecklingsfaser. Det uppstår då en balansgång för att inte tappa den 

spetskompetens som samlas i teamen då de är tvärfunktionella.  

Detta var en kvalitativ studie, det för givetvis med sig begränsningar i bredden av ämnet, 

ytterligare studier skulle kunna ta en kvantitativ ansats för att bättre fånga upp tecken på 

systematisk anpassning bland organisationer som väljer att arbeta med Scrum. Det bör även 

göras studier som undersöker fenomenet kring Scrum, varför organisationer envisas med att 

kalla sitt arbetssätt för Scrum trots att det lika lätt, och då mer korrekt, kan kallas för något 

annat. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

Övergångens problematik 

 

Vilken specifik metod inom den agila läran anser ni att ni arbetar efter? 

- Har ni modifierat metoden så att den passar just er organisation eller följer ni 

"orginalmetoden" till punkt och pricka? 

 

 Vad har varit problematiskt med övergången? 

 

Upplever du övergången till agil systemutveckling som en positiv eller negativ företeelse? 

- Finns det delar i den agila kravhantering som du skulle vilja ändra på? Vilka? Varför? 

Förde övergången till agil kravhantering med sig några nackdelar/svårigheter? 

 

Om du själv fick ändra något i den agila läran, vad skulle det då vara och varför? 

 

Övergången till agil kravhantering 

Varför genomfördes övergången från traditionella metoder till agila? Vilka positiva effekter 

gällande kravhantering skulle det medföra? 

- Vilka av dessa effekter har realiserats? 

- Vilka har inte realiserats? 

 

Upplever du övergången till agil systemutveckling som en positiv eller negativ företeelse? 

- Finns det delar i den agila kravhantering som du skulle vilja ändra på? Vilka? Varför? 

Förde övergången till agil kravhantering med sig några nackdelar/svårigheter? 

 

Om du själv fick ändra något i den agila läran, vad skulle det då vara och varför? 

 

Om kunden inte är agil 

Händer det att kunden inte vet vad agil utveckling är, eller inte jobbar enligt den?  

- Hur löser ni det? 

Hur mycket anpassar ni utvecklingsprocessen efter kundens förmåga att arbeta agilt? 

- Hur mycket anser du att man BÖR anpassa sig efter kunden i dessa situationer? 

Händer det att ni får arbeta efter en mer traditionell metod för att anpassa projektet  efter 

kunden? 

- Vilka agila egenskaper i kravhanteringen är det då ni får frångå? 

 

 

Prototyper 

Agil systemutveckling förespråkar användning av prototyper i samband med korta iterationer, 

hur ställer du dig till användandet av prototyper? 
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- Vilka för- och nackdelar innebär användandet av prototyper? 

- Hur hanterar nu nackdelarna? 

Tror du att prototyper kan leda ett projekt i fel riktning om det finns för lite krav då de 

framställs? 

- Hur löser man det? 

Hur noga granskar ni kundens organisation för att finna relevanta krav på produkten?  

- Är det tillräckligt? 

- Vilka risker uppstår om granskningen inte är fullständig? 

- Hur hanterar ni dessa risker? 

Redan slutgiltig kravlista 

Händer det att kunden redan innan vet exakt vad den vill ha? 

- Anser du då att det finns risk för att vissa agila egenskaper blir överflödiga? 

- Vilka? 

- Om viktiga delar i den agila processen faller bort, försöker man då fortfarande arbeta agilt 

(till den mån det går) eller frångår man hela det agila tänket?  

- Om man inte helt vill frångå det agila, hur fungerar då arbetet i det delvis agila projektet? 

Om kunden redan vet vad den vill ha, men ni utvecklare vet hur den kan göras bättre, vad har 

ni då för möjligheter att påverka? 

 

Arbetslagen 

Hur stora arbetslag brukar det vanligtvis vara i era projekt? 

- På vilket sätt påverkar storleken på arbetslaget? 

- Finns det någon bra lösning på eventuella problem? (Om ja, Om negativt) 

Sitter alla samlade på samma ställe? 

- Finns det några fördelar med det? 

- Finns det några nackdelar med det? 

På vilket sätt för ni kommunikationen? 

- Vilka nackdelar/fördelar för det med sig? 

 

Dokumentation 

Hur omfattande är dokumentationen kring kravhantering? 

Finns det risk för att viss information inte når alla i projektet? 

Är det vanligt att det uppstår förvirring då det gjorts muntliga överrenskommelser som inte 

dokumenterats? 

 

Slutligen  

Vilken av metodlogierna arbetar du helst med? 

- Varför? 

Finns det en optimal utvecklingsmetod? 

- Hur ser den ut? 

 


