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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utmaningar i erfarenhetsmöten under IT-projekt där 

processramverket scrum används, med en inriktning på effektivisering av arbetsprocessen.  

Under empiristudien genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med sex 

respondenter från tre IT-företag i Karlstad. Syftet med intervjuerna var att fånga individernas 

upplevelser av utmaningar i erfarenhetsmöten som identifierats i litteraturstudien.  

Uppsatsens slutsatser lyfter sju utmaningar med erfarenhetsmöten i scrum. Fem av 

utmaningarna är grundade i litteraturstudien och två av utmaningarna har sin grund i 

empiristudien. Utmaningarna som hittats i empiristudien är att det finns en engagemangsbrist 

hos projektmedlemmar och att erfarenhetsmöten prioriteras sist i förhållande till andra 

gransknings- och anpassningstillfällen i scrum och skippas. Slutligen kopplas utmaningarna 

till potentiella lösningar för att beskriva hur de kan leda till en effektivisering av 

arbetsprocessen. Scrum master har ansvar i samtliga utmaningar som identifierats och 

projektmedlemmarna har ansvar i en av de sju utmaningarna. 
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Omnämnanden 

Författaren av uppsatsen vill ge ett stort tack till sin handledare för all hjälp med 

uppsatsarbetet och till respondenterna för deras medverkan i uppsatsen. Utan er tid och hjälp 

hade uppsatsarbetet inte varit möjligt att genomföra. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

 

Ett agilt projekt arbetar för att hantera förändringar. Oavsett hur mycket förkunskap en 

person, projektgrupp eller organisation har kommer framtiden alltid att överraska oss 

(Highsmith 2010). Agila projektmetodiker välkomnar förändringar med öppna armar. Detta 

för att agil projektledning handlar om en självklarhet och den självklarheten är att 

förändringar alltid sker i projekt. Metoder, verktyg och arbetssätt som används inom 

traditionell projektledning är gamla och kan gå långt bak i historien. Det agila sättet att arbeta 

med projekt på har utvecklats som en motreaktion till den traditionella projektledningen. De 

agila metoderna härstammar från IT-branschen (Gustavsson 2013). En agil 

projektledningsmetod är inkrementell och iterativ, till skillnad från traditionell projektledning 

som innebär sekventiellt arbetssätt. Inkrementellt betyder att det löpande skapas färdiga och 

användbara delar som skapar värde för kunden och iterativt betyder att projektgruppen arbetar 

i cykler där projektresultatet förbättras och utvecklas i varje cykel (Gustavsson 2013).  

Agila metoder passar inte alla typer av projekt. De passar till exempel i projekt där det 

utvecklas komplexa produkter, såsom system, men passar exempelvis inte lika bra i 

eventprojekt där det ska planeras och genomföras en konsert, i dessa projekt passar 

traditionell projektledning bättre. Den agila metod som uppsatsen fokuserar på är 

processramverket scrum. Scrum bygger på tanken att det inte går att förutsäga och planera hur 

ett IT-projekt ska ta sig från A till B på ett bra sätt, därför måste det ständigt göras 

anpassningar och avvägningar (Görling 2009). Grunden i scrum ligger i att ha en projektgrupp 

som besitter blandad kompetens och som arbetar tillsammans genom alla faser vid 

framtagning av ett projektresultat. Detta då istället för att låta projektet överlämnas mellan 

grupper som besitter olika kompetens. Schwaber och Sutherland (2013) som är grundarna av 

metoden scrum förespråkar att medlemmarna i projektgruppen inte ska ha några specifika 

roller. Den enda rollen som lyfts fram i metoden är scrum master som har en sammanhållande 

och stöttande funktion för projektgruppen. I scrum så förespråkas en strävan av ständig 

förbättring. Efter varje cykel som i scrum kallas för etapp, reflekterar projektgruppen över vad 

de har gjort för att under nästa etapp kunna arbeta effektivare (Gustavsson 2013). Detta görs i 

något som kallas för “retrospectives”, erfarenhetsmöten på svenska. Genom att öka 

effektiviteten i systemutvecklingsprocesser ökar chansen för att projektet blir lyckat 

(Perkusich et al. 2015). 

Erfarenhetsmöten inom scrum utförs i slutet av varje etapp i syfte att korrigera misstag 

som uppstår under projektets genomförandefas. I traditionella projektledningsmodeller är 

erfarenhetsmöten något som görs i slutet av projektet, detta erfarenhetsmöte ska då hjälpa 

organisationen att utföra framtida projekt bättre och effektivare. Det som skiljer 

erfarenhetsmöten inom scrum från traditionella erfarenhetsmöten är att de har syftet att göra 

så att projektgruppen ska kunna arbeta bättre inom det pågående projektet istället för nästa 

projekt (Gustavsson 2013). Genom den täta återkopplingen som ges av erfarenhetsmöten i 

scrum får projektgruppen chans att förbättra arbetet under projektets gång och inte bara 

mellan olika projekt (Görling 2009). Syftet med erfarenhetsmötena är att se över hur den 
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tidigare etappen har gått med tanke på människorna, förhållandena, processen och verktygen 

som finns i projektgruppen (Schwaber & Sutherland 2013). Under erfarenhetsmöten ska 

projektgruppen reflektera över hur de själva kan bli mer effektiva och hur de ska kunna 

effektivisera deras arbetsprocess i framtida etapper. 

Det finns inte mycket tidigare forskning som belyser utmaningar med 

erfarenhetsmöten inom agila projektledningsmetoder. Lehtinen et al. (2016) skriver i deras 

artikel om vad agila projektgrupper faktiskt pratar om under erfarenhetsmöten. Lehtinen et al. 

(2016) belyser ståndpunkter där problemen ligger i att projektmedlemmar kan vara partiska, 

projektgruppen diskuterar problem som ligger utanför deras kontroll eller som har för stor 

komplexitet för projektgruppen att lösa (Lehtinen et al. 2016). Drury et al. (2012) skriver i 

deras artikel om hinder till beslutstagande i agila projektgrupper. I studien av Drury et al. 

(2012) upptäckte de att alla inte går iväg från erfarenhetsmötena med positiva erfarenheter. En 

deltagare upplevde att det inte togs mycket beslut under erfarenhetsmötena, utan såg det som 

ett fritt fram för projektgruppen att ventilera sina frustrationer.  

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utmaningar i erfarenhetsmöten under IT-projekt där 

processramverket scrum används, med en inriktning på effektivisering av arbetsprocessen.  

1.3 Undersökningsfrågor 

 

U1: Vilka utmaningar finns det med erfarenhetsmöten i scrum? 

U2: Hur kopplas utmaningarna med erfarenhetsmöten i scrum till en effektivisering av 

arbetsprocessen?  

1.4 Målgrupp 

 

Den här uppsatsen riktar sig till personer med erfarenhet och kunskap inom projektledning 

och systemutveckling samt organisationer som arbetar agilt eller med scrum. Uppsatsen kan 

vara extra intressant för personer som arbetar som scrum master som ett hjälpmedel vid 

genomförande av erfarenhetsmöten i scrumprocessen. Denna uppsats kan också vara 

intressant för studenter som studerar antingen projektledning eller informatik. 

1.5 Avgränsning 

 

Uppsatsen syftar på att ge en bättre förståelse kring erfarenhetsmöten inom scrum. Uppsatsen 

är avgränsad till utmaningar med erfarenhetsmöten med en utgångspunkt i en effektivisering 

av arbetsprocessen. Författaren har valt att distansera sig från faktorerna verktyg och 

relationer. Fokus ligger således endast på människor och processen när det kommer till de 

faktorer som erfarenhetsmöten behandlar och som nämns av Schwaber och Sutherland (2013). 



8 

 

1.6 Metodval och genomförande 

 

Uppsatsarbetet påbörjades genom att samla in data till teorikapitlet. Detta gjordes främst i 

sökmotorn OneSearch där det hittades litteratur och vetenskapliga artiklar i relevans till syfte 

och undersökningsfrågor. I detta läge låg fokus främst på att hitta litteratur rörande problem 

och svårigheter med erfarenhetsmöten i scrum eller i agila projektgrupper. Litteraturen kring 

problem i erfarenhetsmöten är begränsad  vilket har gjort att litteratur om problem och 

svårigheter huvudsakligen baserats på Lethinen et al. (2016) och Drury et al. (2012). För att 

samla in empiri till uppsatsen valde författaren att genomföra kvalitativa intervjuer. När 

teorikapitlet var nästintill färdigt framställdes en intervjuguide (se bilaga 1) av författaren.  

När intervjuguiden var fastställd genomfördes det kvalitativa intervjuer med 

respondenterna. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. När transkriberingen av 

intervjumaterialet var färdigt gick författaren, efter en diskussion med handledaren, tillbaka 

till teorikapitlet och gjorde en analysmodell. Efter att analysmodellen skapats, formulerades 

problem och svårigheter om till att bli utmaningar genom hela uppsatsen. Med detta tillkom 

det ytterligare en utmaning i analysmodellen. Detta gjorde att författaren behövde återkomma 

med ytterligare två frågor (se bilaga 1) till respondenterna. Frågorna ställdes genom e-mail 

och utav sex respondenter fick författaren svar av fem respondenter.  

 Analysarbetet genomfördes i den uppställning av utmaningar som 

analysmodellen är uppbyggd av (se 2.7). Materialet som har samlats in ställs mot argument 

och information från teorin som är av relevans till utmaningen som tagits fram i 

analysmodellen. Respondenterna kallas i analysarbetet för intervjupersoner (IP1-IP6) för att 

underlätta att referera till vilken respondent som säger vad. I slutet av analysen har det utförts 

en analysdiskussion där det presenteras två nya utmaningar som har identifierats utifrån 

respondenternas svar i intervjuerna. Analysdiskussionen avslutas med en slutdiskussion där 

analysmodellen uppdateras. 

1.6.1 Urval 

Val av individer till undersökningen har skett genom en granskning av IT-företag i Karlstad 

för att se vilka företag som arbetar med scrum. Granskningen genomfördes på en hemsida1 

som består av cirka 100 värmländska IT-företag och sökordet som användes var ordet 

“scrum”. Efter sökningen kontaktades företag via e-mail för att se om de hade någon anställd 

med erfarenheter inom scrum som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Detta 

resulterade i sex stycken intervjuer från tre olika företag. Utav de sex intervjuade 

respondenter hade alla erfarenhet av att vara scrum master och den erfarenheten sträckte sig 

från två månader till 12 år. Författaren anser gott och väl att sex stycken intervjupersoner har 

varit nog för uppsatsen med hänsyn till tidsramen som tilldelats för uppsatsen.  

1.6.2 Insamling av data 

Datainsamlingen för uppsatsen har genomförts i överensstämmelse med en intervjuguide (se 

bilaga 1) där inspiration till frågorna kommit från materialet som presenteras i teoriavsnittet. 

                                                 
1 www.compare.se 

http://www.compare.se/
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Enligt Davidson och Patel (2011) är det svårt att kort sammanfatta vad som menas med en 

kvalitativ intervju och området är komplext. De nämner att en anledning till denna 

komplexitet kan vara att kvalitativ forskning inte är en enhetlig företeelse. Syftet med en 

kvalitativ intervju är att ta reda på och identifiera egenskaper samt karaktär hos en individ, till 

exempel individens uppfattning om dennes livsvärld.  

Intervjuerna som genomfördes för insamling av primärdata (Davidson & Patel 2011) 

tog mellan 20 och 25 minuter och de genomfördes nära inpå varandra. Fyra stycken intervjuer 

genomfördes på en förmiddag innan lunch och sedan genomfördes två stycken dagen därpå. I 

uppsatsarbetet har det utförts semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att forskaren gör en lista med teman som ska beröras under intervjun, detta lämnar 

stor frihet till respondenten att utforma svaren (Davidson & Patel 2011). Intervjuguiden är 

uppdelad i tre delar där varje del har olika teman. Vid intervjutillfällena ställdes frågorna i 

ordningen som visas i intervjuguiden, uppifrån och ner, det vill säga med en högre grad av 

standardisering (Davidson & Patel 2011). Vissa av frågorna lämnade stort utrymme för 

respondenten att svara med egna ord och andra frågor gav mindre utrymme. Frågorna där det 

lämnades mindre utrymme var nödvändiga i detta fall för att förstå sig på intervjupersonens 

arbetssätt och erfarenhetsnivå. Ordningen för frågorna varierade, till exempel kunde en 

respondent ge svar på en följdfråga när fråga 10 ställdes vilket gjorde att vissa följdfrågor 

kunde utelämnas (se bilaga 1). Alla sex intervjuer spelades in efter medgivande från samtliga 

respondenter. Ljudinspelning är att föredra, speciellt vid användandet av semistrukturerade 

intervjuer (Robson 2007).  

1.7 Analysmodell 

 

En analysmodell förklarar antingen grafiskt eller i berättande form det som huvudsakligen ska 

studeras. Det kan vara nyckelfaktorer och variabler, samt relationerna mellan dessa. Att skapa 

en analysmodell tvingar forskare till att vara selektiva och bestämma vilka variabler och vilka 

relationer som antagligen kommer att ha mest betydelse, som i sin tur, leder till att den data 

som ska samlas in och analyseras, också bestäms (Miles & Huberman 1994). 

Baserat på teorin, har en analysmodell (se 2.7) tagits fram för att hjälpa att strukturera 

upp både det som finns i teorikapitlet och analyskapitlet. Enligt Miles och Huberman (1994) 

används en analysmodell för att specificera vad det är som ska och inte ska studeras. I detta 

avseende har analysmodellen varit hjälpsam att hålla studien till avgränsningen då scrum är 

ett stort område. Grafiska analysmodeller är mer framgångsrika än analysmodeller endast i 

text (Miles & Huberman 1994). Därför har det skapats en grafisk analysmodell med text som 

beskriver dess faktorer, variabler och relationerna mellan dem. Analyskapitlet i uppsatsen är 

uppbyggd på samma sätt som analysmodellen. 

 

1.8 Bearbetning av data 

 

Kvalitativ forskning kan ha flera inriktningar och metodologier (Yin 2013). Sällan finns det 

enkla procedurer att tillämpa för en forskare som arbetar kvalitativt. Grunderna till kvalitativ 
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forskning brukar vara ett textmaterial som till exempel har samlats in genom intervjuer. Det är 

viktigt att lägga ner mycket tid vid slutarbetet av ett kvalitativt forskningsarbete (Davidson & 

Patel 2011).  

 Datan som samlades in till uppsatsen, samlades in genom ljudinspelningar och 

därefter transkriberades det som sades i inspelningarna, ord för ord. Kvalitativ data i form av 

transkript har en tendens till att ha stor volym. För att få ett grepp om det material som 

samlats in behövs materialet nästan alltid minskas ner till en mer hanterbar volym och då är 

det viktigt att inte distansera sig från originalmaterialet när materialet minskas (Robson 2007). 

Det material som har samlats in från intervjuerna har transkriberats och sedan sammanfattats 

och sammanställts utifrån de utmaningar som finns i analysmodellen (se bilaga 2). När 

sammanfattningarna av materialet utfördes fanns transkriberingen nära till hands för att se till 

att sammanfattningarna stämmer överens med originalmaterialet. Enligt Robson (2007) är det 

bra att sammanfatta kvalitativ data, det minskar inte bara volymen på datan utan tvingar också 

forskaren att behandla och gå igenom materialet noggrant. 

Resultatet av en kvalitativ bearbetning brukar oftast bli en text med till exempel citat 

från intervjuer eller anteckningar som kombineras med egna kommentarer och egna 

tolkningar. Det är viktigt att uppnå en balans mellan citat och egna kommentarer i texten, 

oftast blir det tråkigt att läsa en text som endast består av citat från intervjuer (Davidson & 

Patel 2011). I analyskapitlet har författaren försökt att finna en balans mellan citat och egna 

kommentarer, dels för att underlätta läsningen och dels för att läsaren inte ska bli uttråkad. För 

många citat och för lite egen tolkning i texten överlämnar också mycket av analysen till 

läsaren (Davidson & Patel 2011). Sammanfattningar av textmaterialet presenteras i bilagor (se 

bilaga 2). I analysavsnittet har det insamlade materialet ställts mot den befintliga teorin som 

presenterats i teoriavsnittet. Till sist har författaren ännu en gång granskat textmaterialet och 

utifrån befintlig teori dragit slutsatser rörande syftet och undersökningsfrågorna. 

1.9 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet innebär att vi måste veta att det vi undersöker är det som vi avser att undersöka. 

Undersökningar om människor rör oftast inställningar, kunskap, upplevelser eller dylikt. 

Dessa fenomen är abstrakta och går inte att mäta på samma sätt som en vikt eller en längd 

(Davidson & Patel 2011). Reliabilitet innebär att när vi mäter det som vi avser att mäta, ska 

det göras på ett tillförlitligt vis. En datainsamlingsmetod är reliabel om den i grund och botten 

skulle få samma data om metoden skulle repeteras (Robson 2007). Instrumentets 

tillförlitlighet innebär hur instrumentet motstår inflytande av slumpen (Davidson & Patel 

2011). 

 De kvalitativa intervjuerna genomfördes öga mot öga med respondenten vilket 

minskar risken för att frågor och svar misstolkas. Innan intervjutillfällena genomfördes en 

granskning av intervjuguiden tillsammans en doktorand inom informatik och projektledning 

vid Karlstads Universitet, detta för att bedöma kvaliteten och formuleringarna på frågorna. 

Intervjuguiden var  instrumentet som användes vid datainsamlingen. Efter intervjuerna hade 

författaren möjlighet att maila respondenterna vilket höjer validiteten eftersom frågor då 

kunde ställas i efterhand för att försäkra en sanningsenlig bild av respondentens svar. På 
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grund av intervjuguidens tydligt utformade frågor som baserats på befintlig litteratur rörande 

erfarenhetsmöten kan intervjuguiden antas vara robust mot inflytande av slumpen,  det vill 

säga att om instrumentet skulle användas igen, på samma individer, skulle resultatet till större 

del bli likadant. Bilagan med intervjuguiden och de kompletterande frågorna möjliggör att 

undersökningen kan replikeras för att testa reliabiliteten.  

1.10 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer eller huvudkrav som har i 

syfte till att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Dessa 

huvudkrav är de följande: 

● Informationskravet, innebär att forskaren ska informera de som berörs av den aktuella 

forskningen, om forskningsuppgiftens syfte. 

● Samtyckeskravet, innebär att en deltagare i en undersökning själva har rätten att 

bestämma över sin egen medverkan i undersökningen. 

● Konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras på det 

viset att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. 

● Nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål. 

 

Innan intervjuerna har respondenterna informerats om syftet med intervjun och uppsatsen 

samt vad intervjumaterialet kommer att användas till. Samtyckeskravet har uppfyllts genom 

att intervjupersonerna själva fått bestämma över deras deltagande i undersökningen, ingen 

medverkan är framtvingad utan den har varit helt frivillig. Konfidentialitetskravet uppfylls 

genom varje deltagare garanteras anonymitet i uppsatsen. Inga av deltagarnas personuppgifter 

nämns uppsatsen och ordet hen har använts för att hålla deltagarnas kön hemligt för läsaren. 

Den insamlade datan har kommer endast att användas i forskningsändamål för uppsatsen.  
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2. Teori 

 

Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar, böcker och publikationer skrivna av 

forskare. De vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien har hämtats från databaserna 

OneSearch och Google Scholar. De sökord som använts vid informationssökningar är 

följande; Agile, scrum, retrospectives, agile teams, software development. För att försäkra 

litteraturstudiens kvalité har författaren strävat efter att använda artiklar som är “peer 

reviewed”. 

 

2.1 Vad är agil projektledning? 

 

Jim Highsmith har definierat det agila enligt de följande två påståendena (Highsmith 2010):  

● “Agilitet är möjligheten att både skapa och anpassa sig till förändringar i syfte att dra 

nytta i en turbulent omvärld”  

● “Agilitet är förmågan att balansera flexibilitet och stabilitet”. 

 

Det finns flera faktorer som gör att agil projektledning utmärker sig. Fokuset på att hantera 

förändringar inom projektet är en av dessa faktorer. Inom agil projektledning finns det en 

självklarhet och det är att det alltid sker förändringar inom projekt. En agil projektledare har 

stöd från en metodik som gör att förändringar kan hanteras på ett mycket effektivare sätt än i 

de flesta traditionella projektledningsmetoder (Gustavsson 2013). Precis som produkter 

behöver anpassa sig efter marknaden, behöver också människor och processer göra detta. Det 

måste skapas anpassningsbara projektgrupper vars projektmedlemmar är bekväma med 

förändring (Highsmith 2010). 

Kundnytta är också en faktor som utmärker sig inom agil projektledning. Det har alltid 

inom traditionell projektledning varit en självklarhet att kundens involvering i projektet är 

mycket viktig. En agil projektledare har en metod för att kontinuerligt involvera kunden i 

projektet på ett strukturerat sätt. Inom agil projektledning levereras resultat utefter korta 

etapper. Vid varje etappslut kommer kunden att behöva ge sina åsikter. Kunden eller 

projektbeställaren vet att det vid varje etappslut går att göra förändringar (Gustavsson 2013).  

Att arbeta agilt innebär att projektgruppen arbetar inkrementellt och iterativt 

(Gustavsson 2013). Att arbeta inkrementellt innebär att projektgruppen arbetar utifrån att 

löpande skapa färdiga och användbara delar av ett projektresultat och att arbeta iterativt 

innebär att projektgruppen arbetar i etapper. I varje etapp utvecklar och förbättras 

projektresultatet. 

Ytterligare en faktor som skiljer agil projektledning från traditionell projektledning är 

synen på roller. Fokuset inom agil projektledning ligger på projektgruppens förmåga att leda 

projekt och inte projektledarens förmåga som det är inom traditionell projektledning. Med 

andra ord ska projektgruppen vara självgående och beslutsmässig eftersom att det är 

projektgruppens medlemmar som vet mest om detaljer och problem inom projektet. Genom 

att projektmedlemmarna kan fatta beslut själva frigörs projektledarens tid. Då kan 
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projektledaren fokusera på saker som ger effektivitet och det är att undanröja hinder för 

projektgruppen. Hinder som uppstår för projektgruppen blir ett slöseri med tid, resurser och 

resultat. För att uppnå effektivitet inom projektet ska dessa hinder undanröjas av 

projektledaren (Gustavsson 2013). I agil projektledning ska alla medlemmar i projektgruppen 

vara med och bestämma och påverka. Allas och varje åsikt ska tas till hänsyn när det fattas 

beslut om hur arbetet ska gå till, det är en skyldighet att ha åsikter och förslag så att den bästa 

lösningen plockas fram för projektets arbete (Gustavsson 2013). 

 

2.1.1 Agila manifestet 

Det finns två primära källor för agila värderingar och en av dem är det agila manifestet 

(Highsmith 2010): 

● Individer och interaktioner över processer och verktyg. 

● Fungerande mjukvara över omfattande dokumentation. 

● Kundsamarbete över kontraktsförhandlingar. 

● Reagera på förändringar över att följa en plan. 

 

Det agila manifestet framtogs med systemutveckling i åtanke. Det ligger värde i värderingarna 

på höger sida fast värderingarna på vänster sida värderas högre. Det agila manifestet är skrivet 

i formen av “X” över “Y”. Påståendena säger inte att processer och verktyg inte är viktiga, 

utan att individer och interaktioner är viktigare. Över åren har manifestets påståenden 

misstolkats där folk tror att värderingarna på höger sida inte är viktiga (Highsmith 2010). 

Highsmith (2010) säger: “Det är en oerhörd skillnad på något som är mindre viktigt och något 

som inte är viktigt”. 

2.2 Vad är scrum? 

 

Scrum är en agil metod. Enligt Schwaber och Sutherland (2013) är scrum ett processramverk 

som används för att hantera komplex produktutveckling. Scrum är något som är lätt att förstå 

men något som är svårt att bemästra. Scrum är inte en process eller teknik för att utveckla 

produkter, utan det är snarare ett ramverk som tillåter nyttjande av processer och tekniker. 

Scrum ökar effektiviteten hos redan befintliga produktstrategier och utvecklingsmetoder 

(Schwaber och Sutherland 2013). 

2.2.1 Roller i scrum 

Scrum master 

Vad skiljer en traditionell projektledare från en agil ledare? En traditionell projektledare 

fokuserar på att följa en plan utan större ändringar, medans en agil ledare fokuserar på att 

anpassa sig efter oundvikliga förändringar. (Highsmith 2010). En traditionell projektledare 

har som uppgift att se till att projektet når sitt mål genom att hantera projektgruppen. 

Projektledaren ska planera och organisera projektet, delegera ansvar och följa upp på 

aktiviteter (Tonnquist 2009).  
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Scrum master ansvarar för att scrum processen förstås och följs. Scrum mastern 

hjälper också intressenterna utanför projektgruppen att förstå vilka av deras interaktioner med 

projektgruppen som är hjälpsamma och vilka som inte är det (Schwaber & Sutherland 2013). 

Det som skiljer en traditionell projektledare och en scrum master är att ansvaret som den 

traditionella projektledaren har, har delats upp bland de andra rollerna i scrum projekt 

(Gustavsson 2013). En scrum master har mycket mindre beslutsmandat än vad en traditionell 

projektledare har. Till exempel så har ansvaret av beslut om vem som ska göra vad överförts 

till projektgruppen och produktägaren har tagit över ansvar kring val av teknisk lösning. 

Scrum mastern har en sammanhållande funktion för projektgruppen. Det är viktigt att scrum 

mastern är en coach för projektgruppen istället för att vara en chef. Scrum mastern ska inte 

besluta över gruppen utan stötta och undanröja hinder för projektgruppen så att gruppen kan 

agera så autonomt och effektivt som möjligt. Det mandat som en scrum master alltid har är 

kring dagliga beslut angående processen. Det vill säga beslut om etapplängd, innehåll i 

erfarenhetsmöten, begära mer projektmedlemmar eller andra saker som kan förbättra arbetet i 

projektet (Gustavsson 2013).  

 

Produktägare 

Produktägaren är en person och inte en kommitté. Produktägaren är ensam ansvarig för 

hanteringen av produktbackloggen. Produktbackloggen är en prioriterad lista med allt som 

produkten skulle kunna behöva och är den enda källan av krav på eventuella ändringar som 

kan göras på produkten. Produktägarens uppgifter består bland annat av att tydligt beskriva 

posterna i backloggen, prioritera posterna för att på bästa sätt uppnå mål och fullfölja 

uppgifter, se till att den är tydlig och att den visar vad projektgruppen ska prioritera 

(Schwaber & Sutherland 2013). Produktägaren kan involvera projektgruppen och scrum 

master i detta arbete men besitter själv ansvaret och sista ordet angående produktbackloggen. 

Projektgruppen måste arbeta utefter produktbackloggen. 

Anledningen till att man använder termen produktägare istället för projektbeställare i 

scrum är för att projektbeställare oftast kopplas med någon som bara beställer projektet och 

som inte är särskilt närvarande under projektet. Det som skiljer en produktägare från en 

traditionell projektbeställare är att produktägare är närvarande och involverad i projektet och 

att produktägaren har ansvar för verksamhetens krav på projektresultatet (Gustavsson 2013). 

 

Projektgrupp 

Projektgruppen består utav människor som har i uppgift att efter varje etapp leverera ett 

inkrement eller en användbar del av projektresultatet. Projektgruppen är självorganiserande 

och bestämmer själva hur de ska omvandla poster från produktbackloggen till en färdig 

leverans vid slutet av varje etapp (Schwaber & Sutherland 2013). De är tvärfunktionella vilket 

betyder att projektgruppen besitter all den kompetens som är nödvändig för projektet. 

Projektmedlemmarna i projektgruppen har inga individuella titlar såsom testare, designer och 

så vidare, utan alla i projektgruppen äger titeln utvecklare. Anledningen till detta är att i 

projektgrupper ska det finnas ett gemensamt gruppåtagande och att hela projektresultatet ska 

vara ett gemensamt ansvar (Gustavsson 2013). Storleken på projektgruppen har stor 

betydelse. Är det färre än 3 projektmedlemmar kan utbytet i gruppen bli lidande och 

projektgruppen kan sakna kompetens som behövs under en viss etapp. Är det fler än 9 
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projektmedlemmar i projektgruppen ökar svårigheter kring samordning och det blir mycket 

svårare att följa processen. Scrum mastern och produktägaren räknas inte med i 

projektgruppen om det inte är så att de utför arbete som tas från produktbackloggen. 

2.2.2 Gransknings- och anpassningstillfälle i scrum 

Varje etapp i scrum består utav 4 stycken gransknings- och anpassningstillfällen. Etappen är 

en behållare för alla gransknings- och anpassningstillfällen. Varje tillfälle är en formell 

möjlighet att granska och anpassa någonting och om något tillfälle skippas resulterar det i 

nedsatt transparens för projektet och så förloras ett tillfälle till granskning och anpassning 

(Schwaber & Sutherland 2013). Med transparens menas här vart projektet ligger i förhållande 

till planen (Gustavsson 2013). 

 
Figur 1: Gransknings- och anpassningstillfällen i en etapp. 

Källa: Författaren. 

 

Etapp-planering 

Etapp planeringen är ett möte där hela projektgruppen samarbetar för att planera vad som ska 

göras i etappen. Etapp planeringen utförs i början av en etapp och planeringen ska inte ta 

längre än en dag att göra. Scrum master ser till att etapp planeringen utförs och att de 

deltagande förstår dess syfte. Det projektgruppen vill få svar på under etapp planeringen är 

vad de ska leverera vid etappslutet och hur de ska kunna uppnå den leveransen (Schwaber & 

Sutherland 2013).  

 

Dagligt scrummöte 

Dagligt scrummöte är ett möte som utförs varje dag på morgonen. Mötet bör inte ta mer än 15 

minuter och är till för att projektgruppen ska kunna synkronisera sina aktiviteter. En agil 

princip är att ha ständig kontroll över var projektet befinner sig och det dagliga scrummötet 

hjälper projektgruppen med just detta (Gustavsson 2013). Alla medlemmar i projektgruppen 

ska förklara vad de gjort för att hjälpa projektgruppen nå målet med etappen, sedan det 

senaste mötet (Schwaber & Sutherland 2013).  

● Vad gjorde jag igår för att hjälpa oss att komma närmare målet med etappen?  

● Vad kommer jag att göra idag för att vi ska komma närmare målet med etappen? 

● Finns det några svårigheter som kommer att hindra mig eller oss i projektgruppen att 

nå målet med etappen?  
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Scrum mastern ser till att projektgruppen genomför dessa möten och att de hålls inom 15 

minuter, men ansvaret ligger hos projektgruppen att utföra dem (Schwaber & Sutherland 

2013). 

 

Etappdemonstration 

Etappdemonstrationen hålls i slutet av etappen. Meningen med demonstrationen är att 

redovisa delresultatet av etappen för projektets intressenter (Schwaber & Sutherland 2013). 

Det är viktigt att presentationen är effektiv och den bör ta en halvtimme till en timme med 

maximalt två timmars förberedelse. Syftet med dessa möten är att undvika obehagliga 

överraskningar i och med att intressenterna får se exakt vad som levereras och detta ger dem 

möjlighet att påverka resultatet i tid. Det motiverar också projektgruppen då det är tacksamt 

att visa upp något färdigt och få återkoppling på resultatet från intressenterna (Gustavsson 

2013). Scrum mastern ansvarar för att detta mötet genomförs och att alla inblandade förstår 

dess syfte. Etappdemonstrationen är ett informellt möte och inte ett status möte. 

Etappdemonstrationen har också i syfte att vara gynnsamt för samarbetet mellan 

projektgruppen och projektets intressenter (Schwaber & Sutherland 2013). Enligt Schwaber 

och Sutherland (2013) ska etappdemonstrationen vara fyra timmar för projekt med en-månads 

etapper. 

 

Erfarenhetsmöte 

Erfarenhetsmöten ger projektgruppen en chans att korrigera misstag under projektets 

genomförande (Gustavsson 2013). Erfarenhetsmöten används för att återkalla 

mjukvaruutvecklings erfarenheter och problem för att göra förbättringar av framtida 

utveckling. I allmänhet så siktar erfarenhetsmöten på att identifiera lyckanden och 

misslyckande inom mjukvaruutveckling och att koppla de relaterade erfarenheter till 

förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna ska se till att öka på framtida lyckanden och 

minska på framtida misslyckanden (Dingsøyr et al. 2001). Projektgruppen ska skapa en plan 

på hur de ska kunna förbättra deras arbete under nästa etapp. Även om förbättringar kan 

införas när som helst under projektet så ger erfarenhetsmötena en formell möjlighet för 

projektgruppen att granska och anpassa deras arbetsprocess. I slutet av erfarenhetsmötet ska 

projektgruppen ha identifierat förbättringsåtgärder som ska införas i nästa etapp (Schwaber & 

Sutherland 2013).  Erfarenhetsmöten hålls en gång per etapp efter etappdemonstrationen. Ett 

projekt som har etapper som är en månad långa så ska det läggas tre timmar på detta möte och 

vid kortare etapper kan mötet vara lite kortare enligt Schwaber och Sutherland (2013). Enligt 

Gustavsson (2013) ska erfarenhetsmöten hållas korta och effektiva och han nämner att det ska 

strävas efter att hålla längden på mötena mellan 30 minuter och en timme. Som i alla andra 

gransknings- och anpassningstillfällen ska scrum mastern se till att alla i projektgruppen 

förstår syftet med erfarenhetsmötet. Scrum mastern som ansvarar över att mötet äger rum och 

scrum processen, deltar som en jämlike i detta möte för att kunna förbättra projektgruppens 

arbetsprocess. Scrum mastern uppmuntrar projektgruppen till att förbättras så att nästa etapp 

ska bli mer effektiv (Schwaber & Sutherland 2013). Vid slutet av erfarenhetsmötet ska 

projektgruppen se till att beslut nedtecknas och tas med till starten av nästa etapp. Det kan 

vara bra att skriva ner och lagra anteckningar som görs under erfarenhetsmöten och ta med de 
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till nästkommande erfarenhetsmöte, detta ger möjlighet att spåra återkommande problem 

(Gustavsson 2013).  

2.3 Exempel på genomförande av ett erfarenhetsmöte 

 

Erfarenhetsmöten ska hållas korta och effektiva och enligt Gustavsson (2013) är en 

möteslängd mellan 30 och 60 minuter något som man bör hålla sig till. Han ger ett exempel 

på hur ett erfarenhetsmöte kan genomföras på ett lämpligt sätt (Gustavsson 2013). 

1. Två kolumner på väggen 

Vi börjar med att skriva upp två stycken kolumner på en tavla eller dylikt. I kolumnerna ska 

två stycken frågor besvaras. I ena kolumnen ska vi svara på vad som gick bra i etappen. I den 

andra ska vi ge svar på vad som kan förbättras. Detta ansvarar den som håller i mötet för, 

antingen är det ett scrum mastern eller så är det ett roterande ansvar för gruppmedlemmarna. 

2. Alla skriver individuella lappar 

Alla deltagare får sedan post-it lappar där var och en under tio minuter skriver ned saker på 

lapparna som det tycker har gått bra under etappen och vad de tycker kan förbättras under 

nästa etapp. På detta sätt kan vi undvika att bara de som låter mest i projektgruppen får fram 

sina åsikter. Det är viktigt att det man skriver på lapparna är saker som är konkreta och att 

man inte pekar ut syndabockar inom projektgruppen. Detta kan ha negativa effekter på 

samarbetet inom gruppen och kan leda till att erfarenhetsmötet får motsatt effekt. Det är 

viktigt att hålla processen i fokus och inte individer. 

3. Diskutera och besluta 

Efter att alla har skrivit ner konkreta saker på lapparna så tar den ansvariga för mötet och 

presenterar lapparna i varsin kolumn och tar bort dubbletter om det skulle ske att folk skrivit 

samma saker. Projektgruppen går sedan igenom och diskuterar varje enskild lapp som 

befinner sig i kolumnen för vad som kan förbättras. Ett bra sätt att ta beslut på om vad som är 

viktigast att förbättra i nästa etapp är att varje medlem i projektgruppen får rösta genom att 

markera de tre lappar som de tycker är viktigast. Efter detta har vi en prioritering på de 

problem vi tycker är viktigast i gruppen. Efter detta diskuteras varje lapp i ordning med den 

viktigaste först. Sedan diskuteras hur vi ska fortsätta med det som finns i kolumnen för saker 

som gick bra.  

Nu avslutas erfarenhetsmötet och det är viktigt att se till att besluten antecknas och att 

de tas med till etapp-planeringen för nästa sprint. När det utförs flera etapper är det möjligt att 

vi ser ett mönster för återkommande problem (Gustavsson 2013).  

2.4 Lära sig av erfarenheter 

 

Jørgensen och Sjøberg (2000) argumenterar att det kan vara svårt att lära sig av erfarenheter 

vid systemutveckling, på grund av dess komplexa natur och att det ofta inte finns tillräckligt 

med information för att dra korrekta slutsatser. I deras tycke bör det finnas ett större fokus på 

hur projektgrupper ska undvika inkorrekt lärande baserat på erfarenheter. Enligt Jørgensen 

och Sjøbergs (2000) observationer kan bristen av fokuset på hur projektgrupper ska undvika 

felaktigt upplevda erfarenheter, vara en av de större anledningarna till att erfarenheter som 
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lagras inom systemutveckling blir mindre lyckade och inte leder till förbättring. Jørgensen och 

Sjøbergs (2000) föreslår några exempel på hur det går att uppnå målet att inte lära sig av 

erfarenheter. Det förslaget som i deras mening är det viktigaste är att be de som bidrar med 

erfarenheterna att överväga flera perspektiv och att kritisera deras egna omdömen. 

Gustavsson (2013) nämner att erfarenheter alltid är sanna. Det som en medlem i 

projektgruppen har upplevt under etappen går inte att ta ifrån honom eller henne. Alla i 

projektgruppen bör ta hänsyn till de erfarenheter de upplevt under en etapp. Vissa kanske har 

upplevt en sak på ett positivt sätt medans någon annan har upplevt det negativt och då måste 

folk i projektgruppen ta hänsyn till detta. Om detta förekommer ska projektgruppen diskutera 

det och komma till en överensstämmelse kring vad det är som orsakat problemet och sedan 

försöka se på vad som eventuellt går att förändra. 

2.5 Utmaningar med erfarenhetsmöten 

 

Lehtinen et al. (2016) har utfört en fallstudie där de undersöker vad det är som faktiskt 

diskuteras under erfarenhetsmöten i agila metoder vid utveckling av mjukvara. Skapas det 

förbättring i projektgruppens arbetsprocess eller diskuteras bara återkommande åsikter under 

mötena? I deras studie har de undersökt och analyserat vad projektgrupper diskuterat i en stor 

systemutvecklings organisation under 3 år i 37 olika tillfällen.  

I många diskussioner var samtalsämnena relevanta och kontrollerbara för 

projektgruppen. Fast de upptäckte att i en del fall var diskussionerna partiska och reflekterade 

inte verkligheten utan starka åsikter från medlemmar i projektgruppen. Vissa av 

diskussionerna var för komplexa för att kunna hanteras på en projektgrupps-nivå, detta gjorde 

att de ej kunde lösas av projektgruppen och återkom som samtalsämne i senare 

erfarenhetsmöten. Ett annat problem var att samtalsämnen återkom under långa perioder, 

antingen var det problem som hade hanterats tidigare men som naturligt återkom när 

utvecklingen fortsatt. Eller så var det  reflektioner kring saker som inte går att lösa eller 

förbättras av projektgruppen vilket berodde på att det låg utanför projektgruppens kontroll 

eller att det var för komplexa frågor. 

Erfarenhetsmötena i deras studie var en timme långa, utfördes ansikte mot ansikte och 

utfördes separat för varje utvecklingsgrupp. I mötena var alla projektgruppsmedlemmar med, 

vilket omfattade 3-5 personer per möte och de hölls utav en scrum master. Produktägarna var 

inte alltid med på mötena. Erfarenhetsmötena i deras studie följer principerna för 

erfarenhetsmöten då tre teman ska diskuteras: positiva upplevelser, negativa upplevelser och 

förbättringsförslag. Först diskuterades positiva upplevelser, sedan de negativa upplevelserna. 

När de negativa upplevelserna tagits upp fick de rösta på det som de tyckte var viktigast att 

förbättra till nästa etapp. Sedan diskuterades det fram förbättringsförslag till de problem som 

fick mest röster. Resultaten av erfarenhetsmötena användes sedan för att göra förbättringar i 

projektgruppens arbetsprocess. I de nästkommande erfarenhetsmötena använde de sig inte av 

tidigare resultat av erfarenhetsmötena som input. 

Lehtinen et al. (2016) kom i deras artikel fram till fyra stycken ståndpunkter som 

skulle kunna påverka utfallet och effektiviteten av erfarenhetsmöten. Dessa centrala 
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ståndpunkter kan användas för vägledning vid praktisk användning av erfarenhetsmöten och 

vara en grund för vidare forskning (Lehtinen et al. 2016). Ståndpunkterna är: 

● Partiska projektmedlemmar - Att projektmedlemmar har en partisk förståelse av den 

aktuella utvecklingssituationen är ett problem för erfarenhetsmötets utfall. Med den 

partiska förståelsen menas en konfirmeringsbias (confirmation bias). 

Konfirmeringsbias definieras som tendensen hos en person att söka bevis som kan 

verifiera dennes hypotes istället för att söka information som falsifierar hypotesen 

(Calikli & Bener 2015). Ett angreppssätt som föreslagits av Bjarnason et al. (2014) till 

detta problem kan vara en faktabaserad tidslinje som bidrar med visuell information 

till projektmedlemmarna och ska fungera som en snabb påminnare under diskussioner 

i projektet. Tanken är att projektmedlemmar ska få kolla på denna tidslinje antingen 

innan eller under erfarenhetsmötet (Lehtinen et al. 2016).  

● Kontrollbarhet - Vissa gånger är erfarenhetsmötets utfall (förbättringsåtgärder) inte 

kontrollerbara på en projektgruppsnivå och dessa förbättringsåtgärder kräver 

organisatoriskt stöd. Det kan också hända att någon förbättringsåtgärd som kommer 

från erfarenhetsmötet kräver stöd utifrån själva mjukvaruorganisationen av till 

exempel kunder eller användare. I dessa fall krävs det stöd både inifrån och utifrån 

själva företaget för att lösa problemet. Projektgruppens förbättringsåtgärder som tas 

under erfarenhetsmöten för problem som ligger utanför projektgruppens kontroll visar 

sig att vara ineffektiva utan stöd utifrån projektgruppen (Lehtinen et al. 2016). 

● Komplexitet - Syftar på problem som är för komplexa för att analyseras och hanteras 

korrekt på en projektgruppsnivå. Systemutvecklings miljöer är komplexa och ofta 

finns det inte tid, kompetens eller möjlighet till att samla och behandla all nödvändig 

information som behövs för att dra 100% korrekta slutsatser (Jørgensen och Sjøberg 

2000). Dessa problem har potential till att skapa slöseri i form av dyrbar tid och 

ansträngning hos projektgruppen i erfarenhetsmöten. Är problemet för svårt att lösa 

har det en tendens till att upprepas i diskussioner och ineffektiva förbättringsåtgärder 

framställs av projektgruppen. För att undvika att projektgruppen slösar tid på att 

försöka lösa problem som är för komplexa för att lösas på en projektgruppsnivå, kan 

det vara fördelaktigt att identifiera problemen istället och ta hjälp av en utomstående 

part för att lösa dessa problem (Lehtinen et al. 2016). 

● Återkommande diskussioner - Lehtinen et al. (2016) identifierade olika typer av 

återkommande diskussioner i deras analys. De påpekar att mjukvaruorganisationer bör 

identifiera vilka diskussioner som är återkommande under erfarenhetsmöten, dessa 

diskussioner kan spegla problem som kräver organisatoriskt stöd. Återkommande 

diskussioner kan vara ett tecken på ett slöseri av tid under erfarenhetsmöten. 

2.6 Projektgruppers beslutstagande i agil systemutveckling 

 

Drury et al. (2012) skriver i deras artikel om hinder till att ta beslut i agila 

systemutvecklingsprojekt. I deras resultat fann de att det finns teman på de beslut som tas i 

erfarenhetsmöten. Taktiska beslut som tas i erfarenhetsmöten är:  

1. vad ska förbättras under nästa etapp,  
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2. vad gick bra i denna etapp som vi ska fortsätta med i nästa etapp,  

3. vilka nya saker ska vi testa på i nästa etapp,  

4. om målet med etappen inte uppnås vad var då huvudorsaken till detta, 

Strategiska beslut: 

1. prioritera saker som det ska tas åtgärder mot i kommande iterationer. 

2. bestämma vilka problem som har mest påverkan på projektgruppens framgång. 

3. bestämma om och i sånna fall hur vi ska mäta projektgruppens metrik. 

 

Erfarenhetsmöten är det gransknings- och anpassningstillfället där det tas mest strategiska 

beslut. I demonstrationen vid etappslut tas två stycken strategiska beslut och i etapp-planering 

och dagligt scrummöte tas det bara ett strategiskt beslut i vardera tillfälle (Drury et al. 2012). 

Strategiska beslut fokuserar mer på framtida prioriteringar. Oavsett om besluten är taktiska 

eller strategiska så indikerar besluten som tas i erfarenhetsmöten på att projektgruppen 

försöker att förbättra deras agila process i framtida etapper.  

  

2.6.1 Hinder till beslutstagande i agila projektgrupper 

Många deltagare hade positiva upplevelser av erfarenhetsmöten från undersökningen av 

Drury et al. (2012), däremot var upplevelserna inte bara positiva. En deltagare upplevde 

erfarenhetsmötena som en chans för alla i projektgruppen att skriva ner positiva och negativa 

saker på en tavla och om två gruppmedlemmar skrev samma sak fördes diskussion om detta 

utan att det togs många beslut. Detta kan vara farligt om det inte tas beslut under 

erfarenhetsmötena utan att det bara blir ett tillfälle för projektgruppen att ventilera 

frustrationer (Drury et al. 2012). Projektgrupper bör vara försiktiga så att erfarenhetsmötena 

inte bara används på detta vis och se till att beslut tas och att dessa beslut kan användas för att 

förbättra framtida etapper.  

Drury et al. (2012) nämner att en anledning till beslutshinder i agila projektgrupper är 

att projektmedlemmar kan lämna projektet och dras in i ett annat projekt under en etapp, 

antingen med lite eller ingen förvarning. Detta kan bero på flera olika anledningar, ett vanligt 

fall i undersökningen var att utvecklare behövdes dra ur projektet för att hjälpa till med 

kundsupport problem som uppstått. Ändras tillgången till resurser under en etapp så ändrar 

det hela situationen av projektets omfång. Beslutstaganden som tagits för etappen blir därför 

påverkade och det planerade arbetet som planerats att utföras under etappen kan därför inte 

slutföras. Idealet skulle då vara projektmedlemmarnas beteende anpassas till den nya 

situationen, men estimat som görs under etapp-planeringen bestäms så att det inte finns något 

svängrum för att slutföra uppgifter som lämnats kvar från gruppmedlemmar som dragits ur 

eller lämnat projektet mitt under en etapp. 

Ett annat hinder till beslutstagande i kontext till erfarenhetsmöten som Drury et al. 

(2012) fann var att gruppmedlemmar inte tog ägarskap eller ansvar för beslut. När beslut togs 

under erfarenhetsmöten fick inte besluten tydliga åtgärder eller ägare. Detta gjorde att ingen 

följde upp på besluten som togs under erfarenhetsmötet och att gruppmedlemmar fokuserade 

på deras tilldelade arbetsuppgifter istället. Finns det en miljö i projektgruppen där beslut inte 

resulterar i implementation, kan det uppstå en atmosfär där projektmedlemmar slutar att ta 
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beslut. Saker som att ha ägare för beslut och göra besluten synliga kan hjälpa projektgrupper 

att undvika situationer där beslut inte ageras på (Drury et al. 2012). 

2.7 Analysmodell 

I analysmodellen (se Figur 2) finns de utmaningar med erfarenhetsmöten som funnits ur 

litteraturstudien. Analysmodellen är en modifiering av Figur 1, där alla fyra gransknings- och 

anpassningstillfällen finns med som existerar i en etapp (Schwaber & Sutherland 2013). Varje 

tillfälle ger projektgruppen en chans att granska och anpassa sig efter förändringar som sker i 

projektet. Scrum är en metodik som har sin grund i filosofin om att utveckling är en 

oförutsägbar konst snarare än en ingenjörsmässig process (Görling 2009). Det gransknings- 

och anpassningstillfälle som står i fokus i analysmodellen är erfarenhetsmötet. Från tillfället 

erfarenhetsmöte presenteras de utmaningar med erfarenhetsmöten som hittats från 

litteraturstudien. Beroende variabeln i analysmodellen är erfarenhetsmötets utfall och tanken 

bakom analysmodellen är att en medvetenhet av utmaningar som finns med erfarenhetsmöten 

inom projektgruppen, ska ge större chans till ett lyckat utfall av erfarenhetsmötet. 

Analysmodellens del om utmaningar med erfarenhetsmöten baseras huvudsakligen på artiklar 

från Lehtinen et al. (2016) och Drury et al. (2012). De roller som ingår i analysmodellen är 

scrum master, produktägare och projektmedlem. Etapp-planering, dagligt scrummöte och 

etappdemonstration har streckade linjer i analysmodellen för att visa att fokus ligger på 

erfarenhetsmötena och dess utmaningar. 

 

 

 
Figur 2: Analysmodell över utmaningar med erfarenhetsmöten. 

Källa: Författaren. 
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Återkommande diskussioner  

Ett problem Lehtinen et al. (2016) upptäckte var att diskussioner återkom under långa 

perioder, antingen var det problem som hade hanterats tidigare men som naturligt återkom när 

utvecklingen fortsatt eller så var det ett problem som var för komplext eller att det låg utanför 

projektgruppens kontroll. Enligt Lehtinen et al. (2016) är detta ett problem som kan 

uppkomma i agila projektgrupper och att det kan potentiellt vara en orsak till bortkastad tid i 

praktiken av erfarenhetsmöten. Återkommande diskussioner under erfarenhetsmöten behöver 

inte vara men kan vara ett tecken på att det kastas bort dyrbar arbetstid och att 

förbättringsåtgärder inte ger någon effekt. Förbättringsåtgärder som inte får någon effekt kan 

kräva stöd utifrån projektgruppen för att ge effekt på processen. 

 

Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen 

Både komplexitet och kontrollbarhet är ståndpunkter som presenterades i artikeln av Lehtinen 

et al. (2016). I analysmodellen har de sammanställts till ett problem och anledningen till detta 

är att båda problemen kräver stöd från utomstående parter för att förbättringsåtgärder inte ska 

bli ineffektiva. Förbättringsåtgärder som tas upp under erfarenhetsmöten för problem som är 

komplexa eller ligger utanför projektgruppens kontroll visar sig att inte ge någon effekt 

(Lehtinen et al. 2016). Dessa problem är för svåra för att lösa under ett erfarenhetsmöte på en 

projektgruppsnivå. Komplexa samtalsämnen eller diskussioner om saker som ligger utanför 

projektgruppens kontroll har en pil till återkommande diskussioner (se Figur 2) och 

anledningen till detta är att det finns en koppling mellan dessa två problem. Saker som ligger 

utanför projektgruppens kontroll eller som är för komplexa har en tendens till att återkomma 

under ett senare erfarenhetsmöte, samt framställa förbättringsåtgärder som inte ger effekt om 

projektgruppen inte lyfter problemet och söker organisatoriskt stöd.  

 

Diskussionsklubb utan beslutstagande 

En deltagare upplevde erfarenhetsmötena som en chans för alla i projektgruppen att skriva ner 

positiva och negativa saker på en tavla, om två gruppmedlemmar skrev samma sak fördes 

diskussion om detta, utan att det togs många beslut. Detta kan vara farligt om det inte tas 

många beslut under erfarenhetsmötena utan att det bara blir ett tillfälle för projektgruppen att 

ventilera frustrationer (Drury et al. 2012). Blir erfarenhetsmötet bara ett tillfälle för 

projektmedlemmarna att ventilera frustrationer och det inte tas några beslut kommer 

erfarenhetsmötets utfall inte bli lyckat, eftersom att det inte tas några beslut som kan ge någon 

effekt på arbetsprocessen. 

 

Partiska projektmedlemmar 

I en del fall var diskussionerna partiska och reflekterade inte verkligheten utan starka åsikter 

från medlemmar i projektgruppen, detta är ett problem för erfarenhetsmötets utfall (Lehtinen 

et al. 2016). En brist på individuell kunskap eller erfarenhet och partiskhet i tolkningar av 

personliga erfarenheter, kan leda till inkorrekt erfarenhetsbaserad information och felaktiga 

slutsatser. Om projektmedlemmar söker bevis för att bekräfta ens egen hypotes istället för att 

behandla den aktuella utvecklingssituationen, kan de förbättringsåtgärder som tas fram under 

erfarenhetsmötet att vara ineffektiva. 
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Ägarskap och ansvar för beslut  

Gruppmedlemmar tar inte ägarskap eller ansvar för beslut som tas i erfarenhetsmöten. När 

beslut togs under erfarenhetsmöten fick inte besluten tydliga åtgärder eller ägare (Drury et al. 

2012). Detta gjorde att ingen följde upp på besluten som togs under erfarenhetsmöten och att 

gruppmedlemmar fokuserade på deras tilldelade arbetsuppgifter istället. Passiva 

projektmedlemmar påverkar erfarenhetsmötets utfall på ett negativt sätt eftersom att 

förbättringsåtgärder inte blir omhändertagna och kan då inte ge någon effekt på 

projektgruppen arbetsprocess. 

 

Erfarenhetsmötets utfall 

Erfarenhetsmötets utfall omfattar både de beslut av förbättringsåtgärder som tas som under 

eller i slutet av erfarenhetsmötet och den effekten som besluten ger på projektgruppens 

arbetsprocess. Erfarenhetsmötet ger projektgruppen en officiell chans att varje etapp analysera 

effekten av kortsiktiga taktiska beslut, men också en chans att analysera helhetsbilden av hur 

de ligger till med långsiktiga strategiska beslut (Drury et al. 2012). En medvetenhet om 

problemen ska ge en ökad chans till att erfarenhetsmötets utfall blir lyckat. 

Ett lyckat erfarenhetsmöte ska bidra med förbättringsåtgärder som på något sätt ger 

effekt på projektgruppens arbetsprocess. Förbättringsåtgärderna kan antingen ha ett fokus på 

att förändra till det bättre på kort sikt redan i nästa etapp eller på lång sikt efter projektets mål. 

Genom att öka effektiviteten i systemutvecklingsprocesser ökar chansen för att projektet blir 

lyckat (Perkusich et al. 2015). 
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3. Analys 

 

Analysens struktur är uppbyggd på uppställningen av utmaningarna som presenterats i 

analysmodellen (se 2.7) och avslutas med en utfyllnad av analysmodellen med utmaningar 

som funnits av författaren i intervjuerna som utförts. Se bilaga 2 för respondenternas svar 

angående utmaningar med erfarenhetsmöten.  

3.1 Återkommande diskussioner  

 

Lehtinen et al. (2016) uppmärksammade att diskussioner och samtalsämnen återkom under 

längre perioder vilket kan vara ett problem för agila projektgrupper. Dessa diskussioner kunde 

antingen vara problem som tidigare hade hanterats men som återkom naturligt när 

projektgruppen utförde utveckling. Det kunde också handla om återkommande problem som 

var alldeles för komplexa eller problem som låg utanför projektgruppens kontroll. 

De flesta respondenter upplevde att de hade varit med om återkommande diskussioner 

under erfarenhetsmöten. Ett exempel från IP2 gällande återkommande diskussioner: 

 

Ett exempel är att vi hade att våra dagliga scrummöten inte ska ta mer än 15 minuter, 

men det är väldigt lätt att man hamnar i tekniska diskussioner som gör att det drar över 

de här 15 minuterna. Just detta är en sak som har kommit och gått lite grann under 

erfarenhetsmötena, kan jag tycka. Men det finns ju ingen enkel lösning på det här. 

Ibland är det vettigare att ha diskussionerna med en gång så att man får det avklarat 

och ibland behöver man ju bryta det dagliga scrummötet och dra ihop bara dem som är 

intresserade av området och ta ett separat möte. 

 

Även IP3 gav ett exempel på ett sådant problem:  

 

När man startar upp ett nytt team då har man oftast väldigt olika bakgrund och det 

kanske är  det en eller två personer som är väldigt kunniga i det systemet man jobbar 

med. Då blir det en utmaning att sprida den kunskapen till de andra i projektgruppen. 

Då kan just det vara något som ständigt återkommer i ett erfarenhetsmöte. 

 

IP6 nämner också att detta är någonting som brukar ske och att det inte är helt ovanligt att det 

uppstår diskussioner som återkommer under längre perioder, dessa omständigheter är svårt att 

göra någonting åt. IP4 upplever andra saker som återkommande under erfarenhetsmötena: 

 

Det är oftast saker som vi inte tycker är det viktigaste. Det vill säga saker som hängt 

med oss ett par tre sprintar som vi lyfter som problem, men som vi inte kan lägga så 

mycket fokus på eftersom att vi har större problem att ta hand om. De återkommer 

mest för att hålla oss medvetna om problemen så att vi inte glömmer bort dem. 

 

Återkommande diskussioner och samtalsämnen var förekommande hos samtliga 

respondenter. Alla hade dock inte samma syn på utmaningen och vissa kunde se det som ett 
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problem medans andra inte tyckte det var konstigt att det under längre perioder förekom 

diskussioner under erfarenhetsmöten. Till exempel så tyckte IP4 inte att det var konstigt med 

återkommande saker under deras erfarenhetsmöten, hen tyckte snarare att de återkommande 

sakerna hade syftet att hålla projektgruppen medvetna om problem de inte hade tid att 

fokusera på i nuläget. IP3 nämner ett problem som kan vara en utmaning för en nystartad 

projektgrupp. Att projektmedlemmar lämnar projektet är enligt Drury et al. (2012) ett hinder 

till beslutstagande inom agila projektgrupper. Om en projektmedlem skulle lämna 

projektgruppen mitt i ett projekt skulle det problemet kunna förekomma mitt i ett projekt 

också och inte bara i en nystartad projektgrupp. IP2 nämner ett exempel på ett sådant problem 

som är naturligt återkommande vid utvecklingsarbetet, då det ibland behövs extra tid till att ha 

en teknisk diskussion under de dagliga scrummötena på grund av den aktuella 

utvecklingssituationen. Enligt Gustavsson (2013) kan det vara bra att skriva ner och lagra det 

som tas upp under erfarenhetsmöten för att det ger en möjlighet till att spåra återkommande 

diskussioner. Dessa diskussioner kan spegla problem som kräver organisatoriskt eller 

utomstående stöd och vara ett varningstecken på att det slösas tid under erfarenhetsmötena 

(Lehtinen et al. 2016). I studien utförd av Lehtinen et al. (2016) användes inte resultaten från 

erfarenhetsmötena som indata till framtida erfarenhetsmöten. 

3.2 Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen  

 

Studien av Lehtinen et al. (2016) visar att en del diskussioner som hanterades under 

erfarenhetsmötena låg utanför projektgruppens kontroll eller var för komplexa för att kunna 

hanteras av projektgruppen och således gjorde att diskussioner återkom som samtalsämne 

under kommande erfarenhetsmöten. Utmaningen med komplexitet och okontrollerbarhet har 

en koppling till utmaningen med återkommande diskussioner då de båda problemen har en 

tendens till att framkalla förbättringsåtgärder som visar sig att vara ineffektiva (Lehtinen et al. 

2016). 

Under intervjuerna frågades respondenterna om de har upplevt denna utmaning och de 

flesta säger att det är något som det har upplevt, däremot har de inte upplevt det som ett 

problem. Det är på något sätt förväntat och om det kommer upp saker som är för komplexa 

eller ligger utanför projektgruppens kontroll brukar det konstateras ganska fort att det inte går 

att göra något åt saken inom projektgruppen. IP1 nämner att de försöker att hålla sig till det 

som handlar om processen och projektgruppen och inte fokusera på komplexa eller tekniska 

bitar under erfarenhetsmötena utan att det är något som de tar upp under 

etappdemonstrationen. Under erfarenhetsmöten vill de fokusera på processen och saker de 

kan kontrollera och verkligen göra någonting åt. För IP3 händer det att det tas upp komplexa 

bitar under erfarenhetsmötena. De försöker då att lösa de komplexa bitarna genom att prova 

något som de tror ska lösa problemet och se om det fungerar. Inser de att det löste sig kör de 

vidare med det och om det inte löste sig får de prova en annan potentiell lösning.  

För saker som ligger utanför projektgruppens kontroll har IP1 och IP3 liknande svar. 

IP3 berättar: 

 

Saker som ligger utanför vår kontroll tycker jag inte att man ska fokusera på eftersom 

att man inte har så mycket möjlighet att förändra. Om det kommer upp saker som det 
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inte går att göra någonting åt under erfarenhetsmöten är det scrum masters uppgift att 

föra vidare problemet. 

 

För IP4 händer det ibland att saker utanför deras kontroll kommer upp på erfarenhetsmötena 

dock är det inte vanligt förekommande och det ses inte som ett problem. Kommer det upp 

något sådant konstateras det ganska fort att det inte går att göra någonting åt inom 

projektgruppen och att det måste lyftas inom organisationslinjen. IP6 nämner också att det 

förekommer saker som är komplexa eller som ligger utanför projektgruppens kontroll under 

erfarenhetsmöten: 

 

Som ett scrum team har man ju en sorts gränsyta mot några processer i kravarbete och 

testning bland annat, så där kan det ju uppstå problem. Fast det är ju projektgruppens 

och erfarenhetsmötets roll att ta upp dessa problem på bordet och sedan är det scrum 

mastern, med kontakterna utåt, som har ansvaret för att det görs något åt problemen. 

  

Det är inte konstigt att det kommer upp saker som är för komplexa för projektgruppen att 

hantera då systemutvecklings miljöer är komplexa (Jørgensen & Sjøberg 2000). Under 

intervjupersonernas erfarenhetsmöten händer det att det kommer upp saker som är för 

komplexa för projektgruppen att hantera eller saker som ligger utanför projektgruppens 

kontroll. Däremot är det ingen av intervjupersonerna som ser detta som ett problem. IP3 

berättar att det ibland försöker att lösa komplexa problem under erfarenhetsmötena. Är 

lösningen framgångsrik kör det vidare på det annars testar de en annan lösning. Enligt 

Jørgensen och Sjøberg (2000) finns det oftast inte tid, möjlighet eller kompetens till att samla 

in och behandla den information som är nödvändig för att fatta och dra hundra procent 

korrekta slutsatser i systemutvecklings miljöer. Det som är problemet med utmaningen är att 

det slösas tid på att ta fram förbättringsåtgärder, både för saker som är för komplexa och för 

saker som ligger utanför projektgruppens kontroll, som i sin tur inte ger någon effekt.  

IP1 nämner att de komplexa sakerna rör de tekniska bitarna. De tekniska frågorna tas 

inte upp på erfarenhetsmöten utan de tas upp under etappdemonstrationen. Under 

etappdemonstrationen finns intressenterna närvarande för att se delresultatet och ge 

återkoppling på det (Schwaber & Sutherland 2013 ; Gustavsson 2013). Eftersom att de 

tekniska frågorna behandlas under etappdemonstrationen ger det mer utrymme för 

projektgruppen att fokusera på arbetsprocessen. Det kommer då inte upp saker som är 

komplexa under deras erfarenhetsmöten, men skulle det göra det ser de till att lyfta det till 

någon som eventuell kan hantera problemet. Skulle det komma upp något som ligger utanför 

projektgruppens kontroll, ser de till att lyfta den frågan till någon som eventuellt kan hantera 

den också. Ett exempel som nämndes var, “vi tycker att ni alldeles för ofta byter folk i vår 

projektgrupp” och då är det scrum master som lyfter de problemen i organisationen. 

Förbättringsåtgärder för problem som ligger utanför projektgruppens kontroll kan inte lösas 

utan stöd från projektgruppen (Lehtinen et al. 2016). 

IP6 tog upp den gränsyta som finns i systemutvecklingsprocessen till bland annat 

kravarbete och testning som ett exempel på där det kan gå fel och ligga utanför 

projektgruppens räckvidd. IP6 förklarade också att det ligger ansvar på scrum master i dessa 

situationer att lösa problemet och föra det vidare till kontakterna utåt som kan hantera 
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problemet. Det är scrum masters uppdrag att undanröja hinder och stötta projektgruppen så att 

den fungerar så autonomt och effektivt som möjligt (Gustavsson 2013). 

3.3 Diskussionsklubb utan besluttagande 

 

Från undersökningen av Drury et al. (2012) märkte de att en person såg på erfarenhetsmöten 

som en chans för alla i projektgruppen att skriva ner positiva och negativa saker på en tavla. 

Var det så att två gruppmedlemmar skrev ner samma sak så fördes det diskussion om detta, 

utan att det togs många beslut. Blir erfarenhetsmöten ett möte där det bara ventileras 

frustrationer och det inte tas några beslut kan det bli farligt. Erfarenhetsmöten används för att 

återkalla mjukvaruutvecklings erfarenheter och problem för att göra förbättringar av framtida 

utveckling (Dingsøyr et al. 2001). Eftersom att erfarenhetsmöten ska förbättra arbetsprocessen 

för projektgruppen är det viktigt att det tas konkreta beslut i syfte att förbättra den. Dingsøyr 

et al. (2001) säger att erfarenhetsmöten i allmänhet siktar in sig på att identifiera lyckanden 

och misslyckanden inom mjukvaruutveckling för att sedan koppla de relaterade 

erfarenheterna till förbättringsåtgärder eller framgångsfaktorer. Blir erfarenhetsmöten bara ett 

tillfälle där det ventileras frustrationer och inte tas några beslut om förbättringsåtgärder 

kommer det ha en negativ effekt på erfarenhetsmötets utfall. 

Resultaten från intervjuerna visar att det inte var ovanligt att det ventileras 

frustrationer under erfarenhetsmöten. Å andra sidan verkade det som att det oftast leder till 

någonting bra för projektgruppen. IP3 nämner exempelvis att det kan vara nyttigt för 

projektgruppen att ventilera frustrationer, för att det oftast går att vända på det och kolla på 

vad det är man kan göra i det här läget istället. Då är det viktigt att frustrationen konkretiseras 

så att det faktiskt går att göra någonting åt det. Enligt IP6 är det helt upp till scrum master att 

se till så att det inte blir ett gnällmöte där det bara ventileras frustrationer. En frustration har ju 

alltid en orsak och oftast är det då någonting som inte fungerar, då är det upp till scrum master 

att fånga upp det på rätt sätt och att föra ner diskussionen till rätt nivå. IP4 upplevde också att 

det kunde ventileras frustrationer och säger:  

 

Vi är så pass erfarna så att vi har oftast redan pratat med varandra om det innan mötet 

eller har något förslag på hur det ska adresseras ändå. Det har aldrig varit så att det blivit 

ett gräl av det. Utan frustrationerna värker alltid fram till någonting som vi kan göra åt 

det.  

3.4 Partiska projektmedlemmar 

 

Lehtinen et al. (2016) såg i deras studie att i en del fall så var diskussioner under 

erfarenhetsmötena partiska och reflekterade inte en verklighet utan starka åsikter från 

projektmedlemmarna i projektgruppen. Att projektmedlemmar har en partisk förståelse av den 

aktuella utvecklingssituationen kan ha en negativ påverkan på erfarenhetsmötets utfall 

(Lehtinen et al. 2016). Den partiska förståelsen hos projektmedlemmarna innebär en 

konfirmeringsbias. Konfirmeringsbias definieras som tendensen hos en person att söka bevis 

som kan bekräfta personens hypotes istället för att söka information som motbevisar 

hypotesen (Calikli & Bener 2015). En partiskhet i tolkningar av personliga erfarenheter kan 
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leda till felaktig erfarenhetsbaserad information och felaktiga analyser under 

erfarenhetsmöten. Om projektmedlemmar söker bevis för att styrka deras egna hypoteser 

istället för att behandla den aktuella utvecklingssituationen, finns det risk för att de 

förbättringsåtgärder som tas fram under erfarenhetsmötet inte ger någon effekt. 

IP5 och IP6 upplever inte att partiska projektmedlemmar är ett problem medans IP1, 

IP2 och IP3 gör det. IP2 säger:  

 

Jag tycker att de flesta har en subjektiv idé om hur vi borde arbeta. Det som fungerat bra 

förut är enklare att stödja än att söka sig till nya lösningar, men jag har inte sett det som 

ett problem. 

 

IP1 säger att hen upplever att projektmedlemmar så gott som alltid när någon känner starkt för 

en viss ståndpunkt, kan ha en partisk förståelse av den aktuella utvecklingssituationen. IP3 

nämner att en konfirmeringsbias är vanligt hos deras projektmedlemmar och i allmänhet. 

Hursomhelst tycker IP3 att partiska projektmedlemmar är ett sekundärt problem och att det 

primära problemet är att projektmedlemmar inte orkar engagera sig överhuvudtaget i 

diskussioner under erfarenhetsmöten. IP3 fortsätter: 

 

Jag ser också ett problem med att lägga mer fokus på att söka information som falsifierar 

en hypotes, i och med att man då har en kritisk eller negativ inställning till hypotesen 

och att man då gärna vill att hypotesen inte ska kunna bevisas. Man kanske till och med 

motarbetar bevisningen av hypotesen och därmed motarbetar projektgruppens 

förbättringsarbete. Det är viktigt att personerna i projektgruppen upplever en förbättring, 

vilket både är en indikation på att man faktiskt har uppnått en förbättring, samt att 

projektmedlemmarna blir mer motiverade att fortsätta med ytterligare förbättringsarbete. 

 

Enligt Jørgensen och Sjøberg (2000) är det svårt vid systemutveckling att lära sig av 

erfarenheter då det ofta inte finns tillräckligt med information för att dra korrekta slutsatser. 

De nämner att det finns en brist på fokuset av hur projektgrupper ska undvika felaktigt 

upplevda erfarenheter. Bristen av detta fokus kan vara en av de större anledningarna till att 

erfarenheter från systemutveckling som lagras blir mindre lyckade och som gör att det inte 

leder till någon förbättring. En viktig del till att erfarenheterna från systemutveckling ska bli 

korrekta är att de speglar verkligheten och att de är riktiga. Därför kan insamlade erfarenheter 

vara något som en scrum master bör vara kritisk mot. Är de erfarenheter som diskuteras under 

erfarenhetsmöten i projektgruppen något som faktiskt speglar verkligheten och inte en 

projektmedlems starka åsikt om hur hen upplever den aktuella utvecklingssituationen? 

Jørgensen och Sjøberg (2000) ger ett förslag på hur projektgrupper kan undvika att lära sig av 

felaktiga erfarenheter. Förslaget är enligt dem det viktigaste och det är att be 

projektmedlemmar att överväga flera perspektiv och att vara kritiska mot deras egna 

omdömen. Ett annat angreppssätt som föreslagits av Bjarnason et al. (2014) för att motverka 

problemet är en faktabaserad tidslinje som bidrar med visuell information till 

projektmedlemmarna och ska fungera som en snabb påminnare under diskussioner i projektet. 

Då är tanken att projektmedlemmarna ska få se på denna tidslinje antingen innan eller under 

erfarenhetsmötet (Lehtinen et al. 2016).  Gustavsson (2013) påstår att erfarenheter alltid är 

sanna och att det som en projektmedlem upplevt inte går att ta ifrån honom eller henne. Dras 
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slutsatser baserat på felaktigt upplevda erfarenheter så finns det en risk att det produceras 

förbättringsåtgärder under erfarenhetsmöten som inte leder till en förbättring av 

arbetsprocessen. 

3.5 Ägarskap och ansvar för beslut 

 

En annan utmaning för projektgrupper är att projektmedlemmar inte tar ägarskap eller ansvar 

för beslut som tas i erfarenhetsmöten. Beslut som togs under erfarenhetsmöten gavs inga 

tydliga åtgärder eller ägare. Detta ledde till att ingen följde upp på de beslut som togs under 

erfarenhetsmötet och att projektmedlemmar istället fokuserade på deras tilldelade 

arbetsuppgifter (Drury et al. 2012). 

IP1 säger angående detta: “Min erfarenhet är att beslut tagna under erfarenhetsmöten 

behöver endera placeras på tavlan eller på annat sätt hållas kvar i fokus, annars glöms de ofta 

dagen efter”. Enligt IP1 ska inte scrum master behöva vara en tydlig roll, utan att scrum 

master ska fungera som en sorts möjliggörare för projektgruppen samtidigt som scrum master 

är med i projektgruppen. IP1 har tyvärr upplevt att när någon är scrum master så förväntar sig 

alla i projektgruppen att scrum master ska fixa och lösa allt. IP2 ser passiva 

projektmedlemmar som en utmaning. IP2 nämner att som scrum master är det viktigt att vara 

tydlig med att de identifierade förbättringsåtgärderna kommer med på agendan på samma sätt 

som andra arbetsuppgifter. Det är olika från person till person hur drivande man är, alternativt 

får scrum master ta ansvaret för arbetet själv. IP3 upplever också att det här med 

uppföljningen på erfarenhetsmötet är utmaningen, då de identifierar det som de vill förändra 

men det som identifierats genomförs inte alltid. IP3 fortsätter: 

 

Det är en svårighet och det gäller att som scrum master titta på vad som bestämdes under 

erfarenhetsmötet och kolla med projektgruppen hur det går med förbättringsåtgärderna, 

så att erfarenhetsmöten inte bara blir som en diskussionsklubb. 

 

IP5 kommenterade också på detta problemet: 

 

Jag upplever att erfarenhetsmöten kommer i sista hand ibland, det genomförs och man 

har lagt ner tid på att hitta förbättringsåtgärder, men det blir ingen uppföljning på 

förbättringsåtgärderna. 

 

En person som inte tyckte att detta var ett problem var IP4. Hen beskrev att det som fungerar 

bäst är nog det att de får klara fokusområden som projektgruppen engagerar sig i och 

verkligen göra någonting åt. I slutet av erfarenhetsmöten ska förbättringsåtgärder ha 

identifierats av projektgruppen som ska införas i nästa etapp (Schwaber & Sutherland 2013). 

När erfarenhetsmötet avslutas är det viktigt att besluten antecknas och att de tas med till 

etapp-planeringen i nästa etapp (Gustavsson 2013). Finns det en miljö där beslut inte ageras 

på kan det uppstå en atmosfär i projektgruppen där projektmedlemmar slutar att ta beslut. 

Något som enligt Drury et al. (2012) kan hjälpa projektgrupper att undvika att det skapas 

miljöer där beslut inte implementeras, är just att ange ägare för besluten och att göra besluten 

synliga för projektgruppen (Drury et al. 2012). En scrum master har inte lika mycket mandat 
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som en traditionell projektledare. Det mandat som en scrum master besitter i scrum projekt är 

kring beslut om processen (Gustavsson 2013). Dessa beslut kan bland annat vara beslut om 

längden på erfarenhetsmöten, innehåll i erfarenhetsmöten och hur erfarenhetsmöten ska 

bedrivas. 

3.6 Analysdiskussion 

 

I detta avsnitt rör författaren ytterligare utmaningar som funnits från intervjuerna. 

Analysdiskussionen avslutas med en slutdiskussion där analysmodellen fylls på med de nya 

utmaningarna. 

 

3.6.1 Engagemangsbrist hos projektmedlemmar 

IP1 säger att om något möjligtvis går att förbättra så skulle det vara om projektmedlemmarna 

tog sig tid att tänka till innan erfarenhetsmötena. Hen nämner att erfarenhetsmöten kan vara 

lite avslappnade möten och att det inte gör så mycket så länge projektmedlemmarna inte har 

några starka åsikter om etappen. Problemet uppstår när projektmedlemmar väl sitter och 

tänker under mötet och inser att de har mycket åsikter om etappen, men eftersom att de precis 

kom på det under mötet så blir det inte genomtänkt som det kunde ha varit. IP1 påpekar 

däremot att det kan vara upp till scrum master att påminna projektmedlemmarna dagen innan 

erfarenhetsmötet att fundera över hur etappen gått. 

IP2 säger att som scrum master brukar hen oftast förbereda någon slags övning som de 

ska genomföra under erfarenhetsmötet. Det brukar vara olika övningar som stämmer överens 

med det som projektgruppen behöver arbeta med i just det läget som de befinner sig i. Det har 

varit en viktig bit för dem att få till en gemenskap och bygga projektgruppen och ha 

erfarenhetsmöten som en gruppaktivitet som stärker sammanhållningen. Detta har sedan 

gynnat projektgruppen i deras arbete. 

Något som IP3 påpekar är: “Det primära problemet är ofta att projektmedlemmar inte 

orkar engagera sig överhuvudtaget i diskussioner under erfarenhetsmötet”. IP3 brukar också 

ha en övning i början av erfarenhetsmötet för att komma igång, som kanske inte har så mycket 

med det som ska diskuteras under erfarenhetsmötet att göra. Hen nämner också att det kan bli 

svårt att få tag på något bra fokus på erfarenhetsmötet om projektgruppen bara träffas utan att 

tänka till lite innan. Men om scrum master försöker ta upp det med projektgruppen innan 

erfarenhetsmötet, i det dagliga scrummötet till exempel, och kommer med förslag på något 

tema till erfarenhetsmötet. Temat bör röra det som är viktigt för projektgruppen just nu i den 

aktuella utvecklingssituationen. Med ett tema på erfarenhetsmötena blir det lättare att 

fokusera mer på ett specifikt område. IP3 säger att det oftast blir bättre erfarenhetsmöten om 

projektgruppen har förberedda med ett tema som är relevant för dem just nu. Sen om det 

börjar komma upp andra saker än det som var tänkt, så är det inget fel med det om det 

behovet skulle uppstå under erfarenhetsmötet. IP3 tar också upp att variation, med tanke på 

olika teman eller olika mötesplatser på mötena, är något som skulle kunna öka motivationen 

hos projektgruppen.  

IP6 går också in på detta: 
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Det som är svårigheten är att få folk att säga nånting, att få folk att ha åsikter. Där 

kan jag tycka att hålla sig till de 5 punkterna (se bilaga 2) fungerar ganska bra. Men 

helt klart, det som är svårt är att få folk att säga någonting överhuvudtaget. Man får 

som scrum master vara väldigt beredd på att ha ett antal frågor eller följdfrågor för att 

skapa mer engagemang hos projektgruppen i processen för erfarenhetsmötet. Det är 

viktigt att vara aktiv som scrum master. 

3.6.2 Erfarenhetsmöten prioriteras sist och skippas 

IP2 nämner att erfarenhetsmötet är det som prioriteras bort först om det är påställt och mycket 

att göra för projektgruppen. IP2 tycker ibland att det är helt rätt att flytta fram 

erfarenhetsmötet eller att skippa det helt och hållet. Vissa gånger kan det vara tvärtom att när 

det är mycket att göra i projektgruppen, det är då man verkligen behöver stanna upp, ha 

erfarenhetsmötet och tänka igenom på vilket sätt arbetet ska utföras på för att det ska bli 

bättre. Detta beror lite på hur långa perioder det är körigt, för det mesta har de 

erfarenhetsmötena men har ställt in någon gång. 

IP5 säger att det händer att erfarenhetsmötet skippas och att det kommer lite i sista 

hand ibland om det ska jämföras med etapp-planeringen, dagliga scrummöten och 

etappdemonstrationen. 

IP6 upplever att det är lätt hänt i scrumprocessen att erfarenhetsmötet inte genomförs 

vilket hen tycker är ett stort misstag. IP6 tycker att det är viktigt att se till så att etapp-

planeringen, etappdemonstrationen och erfarenhetsmötet är inplanerat i kalendern som 

återkommande under en lång tid så att det alltid ligger där och inte skippas. Att skippa 

erfarenhetsmöten och andra möten är ett stort misstag enligt IP6. 

3.6.3 Slutdiskussion 

Det märks att flera av respondenterna upplever att det kan vara svårt att få 

projektmedlemmarna att engagera sig i diskussioner och ha åsikter under erfarenhetsmötet. 

Det används lite olika metoder av intervjupersonerna för att försöka främja mer engagemang 

hos projektmedlemmarna under erfarenhetsmötet. Till exempel pratar IP1 om att det kan vara 

upp till scrum master att påminna projektmedlemmarna att fundera lite innan 

erfarenhetsmöten hur etappen har varit och vad de vill diskutera under erfarenhetsmötet. Både 

IP2 och IP3 använder sig under erfarenhetsmöten av övningar. IP2 använder övningen i syfte 

att öka sammanhållningen i projektgruppen och försöker att ha övningar som stämmer 

överens med den aktuella utvecklingssituationen. IP3 använder sig av en initial övning i syfte 

att komma igång med erfarenhetsmötet och den behöver inte ha någon speciell koppling till 

projektgruppens aktuella utvecklingssituation. IP3 ger också förslag på att prata ihop sig med 

projektgruppen någon dag innan erfarenhetsmötet och försöka komma överens om något 

relevant tema som på mötet. Hen säger också att variation, i form av teman eller mötesplats 

för erfarenhetsmötet kan vara något som kan öka motivationen hos projektmedlemmarna. IP6 

nämner att det är viktigt att som scrum master vara aktiv under erfarenhetsmötena och vara 

förberedd med extra frågor för att skapa mer engagemang hos projektmedlemmarna under 

erfarenhetsmötena.  
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Det upptäcktes också från några respondenter att erfarenhetsmötet ibland var något 

som skippades i scrums processramverk. Anledningen till det kan vara att det är påställt för 

projektgruppen och de har mycket att göra. IP2 nämner att hen ibland tycker det är rätt val att 

skippa erfarenhetsmötet, fast det kan också vara tvärtom att det är just när det är mycket att 

göra som projektgruppen inte får skippa erfarenhetsmötet. Det här var också något som IP5 

och IP6 nämnde som ett problem. IP5 känner att erfarenhetsmötet är något som prioriteras sist 

av de gransknings- och anpassningstillfällen som finns i scrum. IP6 tycker att det är ett stort 

misstag att hoppa över erfarenhetsmöten. IP6 löser detta genom att planera in 

erfarenhetsmöten under en lång period framåt i kalendern, så de inte skippas. Det kan också 

vara viktigt för scrum master att påminna projektgruppen om syftet med erfarenhetsmöten om 

det är så att projektmedlemmarna får för sig att de vill skippa ett erfarenhetsmöte. 

 

Figur 3: Uppdaterad analysmodell. 

Källa: Författaren. 

 

De utmaningar som identifierats i litteraturstudien står fortfarande kvar i analysmodellen. Två 

nya utmaningar läggs till i den uppdaterade analysmodellen. De utmaningarna som är nya för 

analysmodellen är: 

● Engagemangsbrist hos projektmedlemmar 

● Erfarenhetsmöten prioriteras sist och skippas 
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Nämnvärt är att ingen av respondenterna använder sig av produktägaren i deras 

erfarenhetsmöten, därför har den rollen plockats bort från analysmodellen. 
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4. Slutsatser 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utmaningar i erfarenhetsmöten under IT-projekt där 

processramverket scrum används, med en inriktning på effektivisering av arbetsprocessen.  

 

4.1 Vilka utmaningar finns det med erfarenhetsmöten i scrum? 

 

I litteraturstudien identifierades fem stycken utmaningar och från den empiriska studien 

identifierades ytterligare två stycken utmaningar med erfarenhetsmöten i scrum. 

 

● Återkommande diskussioner - Den första utmaningen med erfarenhetsmöten i scrum är 

att det uppstår återkommande diskussioner under erfarenhetsmöten. Om det är så att 

diskussioner och samtalsämnen återkommer i erfarenhetsmöten under ett projekt kan 

det finnas en risk att det slösas dyrbar tid som egentligen skulle kunna läggas på något 

produktivt.  

● Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen - Den andra utmaningen är diskussioner 

om komplexa och okontrollerbara saker. Denna utmaning har en koppling till 

utmaningen med återkommande diskussioner. Utmaningen innebär att diskussioner 

om saker som är komplexa eller som ligger utanför projektgruppen kontroll har en 

tendens till att producera förbättringsåtgärder som inte ger någon effekt på 

projektgruppens arbetsprocess. Eftersom det inte ger någon effekt så har det slösats tid 

i projektgruppen och problemet har inte löst sig och kommer att återkomma under ett 

senare erfarenhetsmöte. 

● Diskussionsklubb utan beslutstagande - Den tredje utmaningen är att erfarenhetsmöten 

inte får bli en diskussionsklubb där det bara ventileras frustrationer från 

projektmedlemmarna och inte tas några beslut om förbättringsåtgärder. Ansvaret 

ligger här hos scrum master att se till att projektmedlemmarna tar beslut under 

erfarenhetsmötet.  

● Partiska projektmedlemmar - Den fjärde utmaningen är att projektmedlemmar kan 

skapa en partisk förståelse av den aktuella utvecklingssituationen baserat på en stark 

åsikt. Baseras besluten som tas under erfarenhetsmöten på erfarenheter som inte 

reflekterar verkligheten kan förbättringsåtgärderna som tas fram visa sig att inte ge 

någon effekt. 

● Ägarskap och ansvar för beslut - Den femte och sista utmaningen som funnits ur 

litteraturstudien är att beslut som tas under erfarenhetsmötet inte får tydliga åtgärder 

eller ägare. Ges besluten inga tydliga ägare eller tydliga åtgärder kan det leda till att 

beslut inte tas hand om och att projektmedlemmar inte tar ansvar för besluten som tas 

under erfarenhetsmöten. 

● Engagemangsbrist hos projektmedlemmar - Från empiri studien identifierades det en 

utmaning med att det finns en engagemangsbrist hos projektmedlemmarna. Det var 

något som tydligt lyfts av respondenterna att detta var ett problem med 
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erfarenhetsmötena i scrum. Det som påpekats är att det svåra med erfarenhetsmötena 

är att få projektmedlemmarna i projektgruppen att säga någonting överhuvudtaget och 

att det primära problemet är att projektmedlemmar ofta inte orkar engagera sig i 

diskussioner under erfarenhetsmötena alls. 

● Erfarenhetsmöten prioriteras sist och skippas - Den sista utmaningen av de sju som 

också har identifierats från empiri studien är att erfarenhetsmöten prioriteras sist och 

skippas ibland av projektgrupper. Detta har också varit något som tagits upp av flera 

respondenter under intervjuerna att det händer att erfarenhetsmöten skippas ibland. 

Erfarenhetsmöten prioriteras sist när det talas om gransknings- och 

anpassningstillfällen i scrum processen och det gör att det kan skippas ibland vilket 

leder till att projektgruppen går miste om ett tillfälle att effektivisera sin arbetsprocess. 

4.2 Hur kopplas utmaningarna med erfarenhetsmöten i scrum till 

en effektivisering av arbetsprocessen?  

 

För att utmaningarna ska kunna kopplas till en effektivisering av arbetsprocessen krävs det att 

ta en titt på vart ansvaret ligger för utmaningen och på potentiella lösningar som underlättar 

för utmaningen. En ökad effektivitet i systemutvecklingsprocesser ger en större chans till att 

projektet blir lyckat.  

4.2.1 Återkommande diskussioner 

Utmaningen med återkommande diskussioner handlar om att projektgruppen slösar arbetstid 

genom att prata om eller tar upp saker flera gånger än vad som egentligen behövs.  

Att skriva ner det som tas upp under erfarenhetsmötet, lagra det och ta med till nästa 

erfarenhetsmöte och erfarenhetsmöten i framtiden är en lösning som skulle underlätta för 

denna utmaning. Detta är en potentiell lösning som kan underlätta för utmaningen med 

återkommande diskussioner och samtalsämnen och samtidigt ge ökad effektivitet i 

projektgruppens arbetsprocess. Ansvaret ligger hos scrum master att skriva ned, lagra och 

använda den datan på ett sätt som minskar att problemet med återkommande diskussioner 

uppstår.  

4.2.2 Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen 

I erfarenhetsmöten i scrum finns det en utmaning med komplexa och okontrollerbara 

samtalsämnen. Diskuteras saker som är för komplexa eller som ligger utanför projektgruppens 

kontroll under erfarenhetsmötet finns risken att förbättringsåtgärderna som tas fram för de 

problemen, inte ger någon effekt.  

Något som kan underlätta här är att scrum master ändrar scrum processen så att 

komplexa frågor tas upp under etappdemonstrationen. Eftersom komplexa frågor kräver stöd 

utifrån projektgruppen kan det vara ett bra tillfälle då intressenter är närvarande under 

etappdemonstrationen. Då kan komplexa frågor uteslutas från erfarenhetsmötena, då ges det 

mer utrymme för projektgruppen att fokusera på att förbättra arbetsprocessen. Då ligger 

ansvaret hos scrum master att se till att komplexa frågor inte tas upp i erfarenhetsmöten och 

att de då tas upp i etappdemonstrationen istället. 
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Det är viktigt att det konstateras i erfarenhetsmötet om det är något som diskuteras 

som är komplext eller ligger utanför projektgruppens kontroll. Dels så att det inte tas beslut 

om förbättringsåtgärder som inte kommer att ge någon effekt och dels så att scrum master kan 

lyfta det till någon utanför projektgruppen som kan hantera problemet. 

4.2.3 Diskussionsklubb utan beslut 

Det är viktigt att se till att erfarenhetsmöten i scrum inte blir som en diskussionsklubb där det 

inte tas några beslut av projektgruppen. För att erfarenhetsmöten ska kunna leda till att 

arbetsprocessen blir effektiviserad så måste erfarenhetsmöten leda till att det tas beslut som är 

ämnade till att effektivisera projektgruppens arbetsprocess. Det ligger i scrum masters ansvar 

att se till så att alla projektmedlemmar förstår syftet med erfarenhetsmötet och förklarar varför 

det är viktigt att det tas beslut. Scrum master har också ansvaret att se till att diskussioner 

under erfarenhetsmötena konkretiseras till något som går att göra. 

4.2.4 Partiska projektmedlemmar 

För att förbättringsåtgärder som tas fram under erfarenhetsmöten ska vara effektiva är det 

viktigt att de förbättringsåtgärderna byggs upp av erfarenheter som reflekterar den verkliga 

utvecklingssituationen och inte erfarenheter som reflekterar starka åsikter från 

projektmedlemmar. Det går att angripa denna utmaning på lite flera sätt för att bidra till 

effektivare arbetsprocess. Ett angreppssätt är att visa en faktabaserad tidslinje som bidrar med 

visuell information om utvecklingssituationen under diskussioner i erfarenhetsmötet. Det går 

också att hantera den här utmaningen genom att scrum master ber projektmedlemmarna att 

överväga flera perspektiv och vara kritiska mot deras egna omdömen, på så sätt kommer 

projektmedlemmarna att få en mer verklig bild av utvecklingssituationen.  

 Från den empiriska studien upplevde en respondent att ett kritiskt och negativt 

tänk kan leda till att projektgruppens förbättringsarbete motarbetas. Det är viktigt att 

projektmedlemmarna upplever förbättringar också, upplevs det att erfarenhetsmöten förbättrar 

arbetsprocessen blir projektmedlemmarna motiverade till att fortsätta med ytterligare 

förbättringsarbete. Då är det viktigt att alla projektmedlemmars erfarenheter respekteras och 

inte ifrågasätts.  

 Ansvar ligger hos scrum master att hitta en metod under erfarenhetsmötena som 

gör att projektmedlemmarnas upplevda erfarenheter reflekterar verkligheten och inte starka 

åsikter, men som samtidigt inte motarbetar projektgruppens förbättringsarbete eller gör 

projektgruppen omotiverad till förbättringsarbete. 

4.2.5 Ägarskap och ansvar för beslut 

För att förbättringsåtgärder ska leda till förbättring krävs det att åtgärderna utförs. Därför är 

det viktigt att beslut som tas i erfarenhetsmöten får ägare och hålls i fokus annars kan de 

ignoreras eller glömmas bort. Läggs det ner tid på att ta fram förbättringsåtgärder och det inte 

blir någon uppföljning på åtgärderna, så har projektgruppen kastat bort dyrbar arbetstid.  Det 

finns en risk att det skapas en miljö där det slutas ta beslut överhuvudtaget om det är så att det 

inte ageras på beslut. För att undvika att detta händer går det att ge tydliga ägare för 

förbättringsåtgärderna. I denna utmaning ligger det ansvar hos scrum master att se till att 
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förbättringsåtgärderna får ägare under erfarenhetsmötena och att följa upp med ägarna hur det 

går med förbättringarna i nästa etapp. Det ligger också ett ansvar hos projektmedlemmarna att 

utföra de förbättringsåtgärder som de ansvarar för om de inte tas hand om förbättras inte 

arbetsprocessen. Något som kan underlätta med utmaningen är att synliggöra 

förbättringsåtgärderna eller att ställa de i fokus på något vis. 

4.2.6 Engagemangsbrist hos projektmedlemmarna 

Det kan vara svårt att få projektmedlemmarna att ha åsikter och att engagera sig i diskussioner 

under erfarenhetsmöten. Utan engagemang av projektmedlemmarna i erfarenhetsmötena går 

det inte att ta fram bra förbättringsåtgärder. För att öka engagemanget hos 

projektmedlemmarna är det viktigt att scrum master motiverar projektmedlemmarna till att 

göra det. Ett bra sätt att skapa motivation på kan vara att skapa variation i erfarenhetsmötena. 

Detta kan till exempel göras genom att ha infallsvinklar eller teman på mötena som rör det 

som är viktigt för projektgruppen just nu. Att ha någon sorts övning under erfarenhetsmötet 

som varierar kan också vara något som ökar projektgruppens engagemang under 

erfarenhetsmöten. Till sist kan scrum master försöka att ha olika mötesplatser för 

erfarenhetsmötena, till exempel olika rum eller utomhus på en äng om det skulle gå. Ansvaret 

ligger hos scrum master att vara aktiv och ge motivation till projektgruppen att förbättras. 

4.2.7 Erfarenhetsmöten prioriteras sist och skippas 

Skippas erfarenhetsmötet får projektgruppen ingen chans att ta fram några 

förbättringsåtgärder som ska effektivisera arbetsprocessen. Som scrum master är det viktigt 

att se till att syftet med erfarenhetsmötet är tydligt för projektgruppen. Det är också viktigt för 

scrum master att se till att erfarenhetsmötet utförs i varje etapp, eventuellt genom att boka in 

de i kalendern under en lång tid framåt. Tillåts erfarenhetsmötet att skippas en gång kan 

projektmedlemmarna att börja ifrågasätta varför de ens har mötet. 

4.3 Fortsatta studier 

 

Utifrån uppsatsen går det att utföra fortsatta studier för att undersöka ytterligare utmaningar 

med erfarenhetsmöten eller studier kring de utmaningar som identifierats i denna uppsats. Av 

analysmodellen skulle det eventuellt gå att framställa framgångsfaktorer baserat på 

utmaningarna. Det går också att utforska om produktägaren ska delta i erfarenhetsmöten samt 

om det är rätt att produktägaren inte deltar. Det går även att undersöka om utmaningarna som 

identifierats i uppsatsen gäller de andra gransknings- och anpassningstillfällena i scrum. 

Författaren anser också att det går att undersöka hur utmaningarna är kopplade till beslut på 

en taktisk och strategisk nivå som tidigare nämnts av Drury et al. (2012). 

4.4 Metodreflektion 

 

Något som kan ha påverkat resultatet av uppsatsen är att analysmodellen upprättades efter att 

intervjuerna hade genomförts. Hade analysmodellen utformats innan intervjuerna hade det 

varit tydligare för författaren vad det var som skulle undersökas och det skulle finnas bättre 
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formuleringsunderlag för intervjufrågorna i intervjuguiden. Författaren hade också kunnat 

genomföra en pilotintervju för att bedöma intervjuguiden och även fått öva på 

intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes tätt inpå varandra vilket kan ha påverkat 

resultatet då författaren fick begränsad tid till att reflektera kring intervjuguiden mellan 

intervjutillfällena. Hade det varit större mellanrum mellan intervjuerna hade författaren fått 

chansen att kontinuerligt göra en bedömning av intervjuguiden och formuleringen av 

frågorna. En annan faktor som bör beaktas är att fyra av sex respondenter arbetar på samma 

företag vilket kan ha påverkat resultatet. En större spridning i urvalet av respondenter skulle 

vara att föredra för att öka generaliserbarheten av resultaten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Del 1: 

1. Hur länge har du arbetat i projektform, varav agilt, och med Scrum? 

 

2. Vilken roll eller roller har du haft inom Scrum? Hur länge vardera? 

 

3. Hur stora har teamen du jobbat i varit? 

 

4. Kan du beskriva en vanlig etapp?  

 

5. Är erfarenhetsmötenas längd beroende av etappernas längd? Alltid lika långa? 

 

6. Brukar produktägaren vara med på erfarenhetsmötena? Varför / varför inte? 

 

7. Dokumenterar ni under erfarenhetsmötena? Hur? Följer den med till nästa möte? 

 

8. Det ni kom överens om att förändra hur går ni tillväga med det? 

 

9. Hur arbetar ni med erfarenhetsmötena, hur ser ett typiskt möte ut? 

 

Del 2: 

10. Beskriv vilka svårigheter/problem det finns med att bedriva erfarenhetsmöten? 

 

Följdfrågor till fråga 10: 

● Händer det att gruppmedlemmarna blir partiska under erfarenhetsmötena? Hur 

hanteras detta?  

 

● Sker det alltid förbättringar? Om, förklara hur? Om inte, varför? 

 

● Märker du att det ofta blir återkommande samtalsämnen. Förklara/ hur undviker ni 

detta? 

 

● Kommer det ibland upp saker under mötena som är för komplexa för gruppen att 

hantera? Förklara / Hur hanteras detta? 

 

● Ser du ibland att det finns några beslutshinder? Svårigheter att ta beslut, ja/nej, 

förklara? 
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● Brukar det hända att gruppmedlemmar ventilerar frustrationer och att det inte riktigt 

tas några beslut? Förklara /ge exempel? 

 

● Hamnar mycket av diskussionerna utanför deras kontroll? Förklara /ge exempel? 

 

Del 3: 

11. Vad tycker du fungerar bäst under erfarenhetsmötena? 

 

12. Vad finns det för förbättringsområden, enligt dig? 

 

Kompletterande frågor: 

 

● Upplever du att projektmedlemmar kan vara passiva kring beslut som tas i 

erfarenhetsmötet? Om ja, på vilket sätt? 

● Upplever du att projektmedlemmar kan vara partiska i deras förståelse av den aktuella 

utvecklingssituationen? Om ja, på vilket sätt? 

 

Bilaga 2 

Intervjusammanställningar 

 

Intervjuperson 1 

Återkommande diskussioner  

- 

 

Diskussionsklubb utan beslutstagande 

Ja, alltså tanken med scrum är ju inte att scrum mastern ska behöva vara en tydlig roll så, man 

ska vara en möjliggörare för teamet visst, men man ska också vara en del av teamet, tyvärr 

blir det sällan så, utan när någon väl är scrum master så förväntar sig alla att då fixar du det 

där och löser det där. Även om jag skriver i möteskallelsen osv, tänk igenom hur etappen har 

varit, förbered dig vad ska vi göra mer eller mindre av, så är det ju ingen som har gjort det vid 

mötena men det får man ju ta då. Så det är lätt hänt att folk inte har så genomtänkta saker med 

sig. Jag har märkt tidigare att det har varit lätt att fastna i nån slags allmän diskussion som inte 

leder någonstans. 

 

Ibland kan det var svårt att ta beslut om det finns två stadiga läger med starka åsikter. Där 

händer det  att det blev en diskussion som aldrig bottnas och sen blev det inget mer med det, 

utan det blev mer av en slags allmän åsikts-debatt. 

 

Gruppmedlemmarna påverkas av partiska diskussioner  

Så gott som alltid när någon känner starkt för en viss ståndpunkt. Det gäller dock även de 

flesta andra beslut som tas i arbetet. 
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Komplexa och okontrollerbara 

Nej, vi försöker ju hålla erfarenhetsmöten till att det handlar om processen för gruppen och 

inte fokusera för mycket på de tekniska bitarna utan det ligger lite i etappdemonstrationen 

kanske att ta upp att vi hade mycket miljöproblem under den här etappen. Men i 

erfarenhetsmöten vill vi ju fokusera på saker som vi kan kontrollera. Så nej det tror jag inte, 

utan då lyfter vi det till den som eventuellt kan hantera det då. Vi ju våra chefer lokalt som är 

med och styr i hur bemanningen ser ut, om vi byter folk i teamet och såna saker och dem 

bitarna kan vi ju lyfta upp till dem och säga, vi tycker att ni alldeles för ofta byter folk i vårt 

team, eller vi har för dålig team-area eller vad det nu kan vara, men då blir ju det en not vi tar 

med och något som jag som scrum master får lyfta till dem. 

 

Ägarskap och ansvar för beslut 

Min erfarenhet är att beslut tagna under erfarenhetsmöten behöver endera placeras på tavlan 

eller på annat sätt hållas kvar i fokus, annars glöms de ofta dagen efter. 

 

Övrigt 

Möjligtvis om medlemmarna tog sig tid att tänka innan erfarenhetsmötena då. Man har ju hela 

tiden uppgifter att lösa, och så kan man tänka att erfarenhetsmöten är ett ganska avslappnande 

möte då man bara går och sätter sig, då har man klivit ur den kravfyllda delen av etappen lite 

grann. Och det är ju meningen att det ska vara lite avslappnat också, sen gör det inte så 

mycket tycker jag så länge man inte har så mycket starka åsikter om sprinten heller, men sen 

finns det teammedlemmar som när de väl sitter och tänker om sprinten, har jättemycket 

åsikter, men eftersom de kom på det just då kanske det inte blev lika genomtänkt som det 

hade kunnat vara, men det kanske är upp till mig som scrum master att kanske påminna dem 

lite dagen innan att fundera lite. 

 

Intervjuperson 2 

Återkommande diskussioner  

Ett exempel är att vi hade att våra dagliga scrummöten inte ska ta mer än 15 minuter, men det 

är väldigt lätt att man hamnar i tekniska diskussioner som gör att det drar över de här 15 

minuterna. Just detta är en sak som har kommit och gått lite grann under erfarenhetsmötena, 

kan jag tycka. Men det finns ju ingen enkel lösning på det här. Ibland är det vettigare att ha 

diskussionerna med en gång så att man får det avklarat och ibland behöver man ju bryta det 

dagliga scrummötet och dra ihop bara dem som är intresserade av området och ta ett separat 

möte. 

 

Diskussionsklubb utan beslutstagande 

Jag kan inte minnas att vi har haft det, nej, vi har haft rätt så konstruktiva diskussioner. 

 

Partiska projektmedlemmar 

Jag tycker att de flesta har en subjektiv idé om hur vi borde arbeta. Det som fungerat bra förut 

är enklare att stödja än att söka sig till nya lösningar, men jag har inte sett det som ett 

problem. 
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Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen  

Nej vi har jobbat rätt bra, alltså vi har fått det utrymmet vi behöver så jag tror inte riktigt det. 

 

Ägarskap och ansvar för beslut 

Som scrummaster måste man vara mycket tydlig med att identifierade "att-göra-punkter" kom 

med på agendan på samma sätt som övriga arbetsuppgifter. Alternativt ta ansvaret för arbetet 

själv. Det är olika från person till person hur drivande man är, men finns inte uppgiften med 

på den prioriterade backloggen, så finns annat att göra 

 

Övrigt 

Som scrum master har jag oftast förberett med någon slags övning som vi ska göra, oftast 

använder jag post-it lappar och försöker att starta mötet med att stämma vad deltagarna har för 

förväntningar och vad de vill inför mötet lite grann, sen kör vi huvudövningen och sen efteråt 

stämmer av om det blev som de trodde eller vad som var bra och dåligt med mötet, sen har det 

varit lite olika, jag har ofta använt mig av en webbsida med bra idéer och försökt att leta upp 

nån bra övning som stämmer överens med lite av det vi behöver jobba med just i det läget vi 

ligger i då, så då har det blivit lite annorlunda övningar, jag tror den sidan heter 

FunRetrospectives. 

 

Jag har egentligen ingen förbättring så, utan det är ju att det här mötet är det som prioriteras 

bort först om det är påställt och mycket som ska göras och ibland tycker jag att det är helt rätt 

att man bara flyttar på det eller lägger ner det helt. Vissa gånger kan det kännas tvärtom, att 

när man har som absolut mest att göra det är då man verkligen behöver stanna upp och tänka 

igenom hur man ska arbeta för att det ska bli bättre, men det beror ju lite på hur långa perioder 

av hur körigt det är liksom, vi har ställt in nån gång men för det mesta har vi haft dem här 

mötena.  Det är det mötet som känns att det generellt, är minst viktigt att ha.  

 

En viktig bit har varit att få till team gemenskap och bygga teamet och ha erfarenhetsmöten 

som en teamaktivitet som stärker sammanhållningen i teamet och inte bara ta upp erfarenheter 

och införa ändringsprocesser, utan att med team aktiviteten stärka sammanhållningen, det är 

viktigt under arbetet sen också att man tex lär känna varandra bättre och sådär. 

  

Intervjuperson 3 

Återkommande diskussioner  

Ja det kan vara en utmaning. När man startar upp en ny projektgrupp då har man oftast väldigt 

olika bakgrund och kanske är det en eller två personer som är väldigt kunniga i det systemet 

man jobbar med. Då blir det en utmaning att sprida den kunskapen till de andra i 

projektgruppen. Då kan just det vara något som ständigt återkommer i ett erfarenhetsmöte. 

 

Diskussionsklubb utan beslutstagande 

Ja det gör det ju, man ventilerar frustrationer speciellt sånt som man inte kan påverka själv, 

men jag tycker sånt oftast är rätt så bra. Då kan man ofta vända det på något sätt och se vad 

kan vi göra i det här läget. Så det kan vara nyttigt. Till exempel om det är något som ligger 

utanför befogenheterna för projektgruppen då är det något som scrum master kan ta med sig, 
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men då är det jätteviktigt att man har konkretiserat den frustrationen eller den problematiken. 

Det är ju det man pratar om, impediments då, kan man inte fixa det i teamet så är det ju scrum 

master som ska ta tag i det och gå vidare till vem det nu kan vara, ansvarig chef eller 

någonting. 

 

Partiska projektmedlemmar  

Jag tror att konfirmeringsbias är väldigt vanligt hos våra teammedlemmar (och generellt). Jag 

tycker dock att partiska medlemmar är ett sekundärt problem. Det primära problemet är ofta 

att projektmedlemmar inte orkar engagera sig överhuvudtaget i diskussioner under 

erfarenhetsmötet. 

Jag ser också ett problem med att lägga mer fokus på att söka information som falsifierar en 

hypotes, i och med att man då har en kritisk eller negativ inställning till hypotesen och att man 

då gärna vill att hypotesen inte ska kunna bevisas. Man kanske till och med motarbetar 

bevisningen av hypotesen och därmed motarbetar projektgruppens förbättringsarbete. Det är 

viktigt att personerna i projektgruppen upplever en förbättring, vilket både är en indikation på 

att man faktiskt har uppnått en förbättring, samt att projektmedlemmarna blir mer motiverade 

att fortsätta med ytterligare förbättringsarbete. 

 

Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen 

Nej det vet jag inte, om det är något som är komplext så kan vi prova något och se om det 

funkar, sen inser man kanske att det blev bättre och då kör vi på. Saker som ligger utanför vår 

kontroll tycker jag inte att man ska fokusera på eftersom att man inte har så mycket möjlighet 

att förändra. Om det kommer upp saker som det inte går att göra någonting åt under 

erfarenhetsmöten är det scrum masters uppgift att föra vidare problemet. 

 

Ägarskap och ansvar för beslut 

I det teamet vi kör nu kör vi gemensamt att ansvarar för att det här ska bli gjort då. Andra 

team som vi haft förut har vi sagt att jag ansvarar för att det där ska bli gjort och du ansvarar 

för det där. Det kan vara att man själv ska göra den eller att man liksom ser till att den blir 

gjord att nån har lite fokus på den och tar hjälp av andra i teamet, kanske inte gör allting själv 

som var i uppgiften då. Sen har vi ju det här med att man kommer vidare, att man identifierar 

det man vill förändra och att verkligen genomföra de här förändringarna. Det är en svårighet 

och det gäller att som scrum master titta på vad som bestämdes under erfarenhetsmötet och 

kolla med projektgruppen hur det går med förbättringsåtgärderna, så att erfarenhetsmöten inte 

bara blir som en diskussionsklubb. 

 

Övrigt 

Vi brukar ha nån initial övning för att komma igång med mötet som kanske inte har så mycket 

med det vi ska diskutera och göra. Sen så ofta, och det tycker jag är en jätteviktig lärdom är 

att om man bara säger att man ska ha ett erfarenhetsmöte och samlas i teamet och så säger 

man, jaha vad kan bli bättre då? Då blir det oftast lite svårt att få tag att på något bra fokus. 

Däremot om man försöker att tänka till lite grann innan mötet och som scrum master försöker 

att ta upp det med teamet dagen innan i dagliga scrum mötet och kommer med förslag på 

något tema med vad är det som är viktigt för projektgruppen just nu i den här situationen och 
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har det temat för erfarenhetsmötet. Då blir det lättare att fokusera mer på ett specifikt område. 

Ett tema blir det oftast bättre möte av då, och om man är förberedd och har ett område att 

fokusera på som är relevant för teamet. 

 

Att få alla engagerade lagom mycket är en svårighet, en del är väldigt pratiga och en del är 

tystlåtna, att fokusera på rätt saker, det som vi pratade om med tema för ett erfarenhetsmöte 

kan ju vara bra och då kan det vara någon som drar iväg och börjar komma på andra idéer och 

jag tycker inte att det är totalfel att det kommer upp andra saker annat som inte var tänkt att vi 

skulle diskutera för det kan finnas behov av de då man är på mötet och så: Jo men förresten 

det här kan vi ju ta upp, då måste man få lov att säga det. 

 

Förbättringsområden kan vara att försöka ha olika teman eller infallsvinklar på mötena, ha 

olika mötesplatser eller rum, att försöka skapa någon variation detta kan öka motivationen i 

gruppen. 

 

Intervjuperson 4 

Återkommande diskussioner 

Ja det händer. Det är oftast saker som vi inte tycker är det viktigaste. Det vill säga 

saker som hängt med oss ett par tre etapper som vi lyfter som problem, men som vi 

inte kan lägga så mycket fokus på eftersom att vi har större problem att ta hand om. De 

återkommer mest för att hålla oss medvetna om problemen så att vi inte glömmer bort 

dem. 

 

Diskussionsklubb utan beslutstagande 

Ja det ventileras frustrationer, vi är så pass erfarna så att vi har oftast redan pratat med 

varandra om det innan mötet eller har något förslag på hur det ska adresseras ändå. Det har 

aldrig varit så att det blivit ett gräl av det. Utan frustrationerna värker alltid fram till någonting 

som vi kan göra åt det.  

 

Partiska projektmedlemmar 

Nej det skulle jag inte påstå vi har ganska högt i tak i vårt team så det brukar värka fram ändå 

tycker jag, det är inget jag har reagerat på. 

 

Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen 

Det händer men det är inte vanligt förekommande, jag ser det inte som ett problem, om det 

sker konstaterar vi det ganska fort att det här är något som vi som grupp inte kan göra 

någonting åt och vi får lyfta det som ett problem i organisations linjen. 

 

Ägarskap och ansvar för beslut  

Det som fungerar bäst är nog just det att vi får klara fokusområden som projektgruppen 

commitar och säger att det här ska vi göra något åt. 
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Övrigt 

I vårt fall kanske att produktägaren skulle vara med, det kan jag tänka mig att de skulle vara 

en bra grej, eller åtminstone ha 5 minuter efter mötet med produktägaren där vi säger det här 

har vi kommit fram till.  

 

Intervjuperson 5 

Återkommande diskussioner  

Ja, det kan det vara ibland, att det är samma sak som kommer upp som man vill förbättra, tex 

det mindre viktiga sakerna då som man inte prioriterar. 

 

Diskussionsklubb utan beslutstagande 

Ja så kan det ju vara, det kan vara kunder som är ganska jobbiga, svår att få accept på saker 

och ting, det drar ut och de kräver att man ska vara klara i tid men sen när det har och göra 

med innehåll och dem bitarna för webben så är inte de så snabbfotade. Så det kan det ju vara, 

eller alternativt att saker och ting som vi hade estimerat inte var så lätta som vi trodde. Men 

det leder ju oftast till någonting bra.  

 

Partiska projektmedlemmar  

Jag tror de kan vara delvis partiska men oftast inte. 

 

Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen 

Ja, tex saker som val av verktyg, vi tycker vi ska använda något annat verktyg eller använda 

verktygen på ett annat sätt. Eftersom att vi arbetar inom samma organisation så delar vi 

verktyg med andra team och sätt att jobba med andra team, där kan det vara saker som är 

utanför våran kontroll. Vi är såpass små ändå så vi kan lyfta detta till en utvecklarnivå och 

fråga om vi ska göra något åt det här. 

 

Ägarskap och ansvar för beslut  

Jag upplever att erfarenhetsmöten kommer i sista hand ibland, det genomförs och man har lagt 

ner tid på att hitta förbättringsåtgärder, men det blir ingen uppföljning på 

förbättringsåtgärderna. 

 

Övrigt 

Det är lätt att erfarenhetsmöten glöms bort, om man pratar om etapp-planering, dagliga 

scrummöten, etappdemonstration, men jag upplever att erfarenhetsmöten kommer i sista hand 

ibland, alltså att man skippar det. 

 

Intervjuperson 6 

Återkommande diskussioner  

Ja det kan det ju göra, det är inte helt ovanligt, det kan vara lite svårt att faktiskt göra 

någonting åt saker och ting. Då kör ju jag ganska korta etapper, så det blir ganska kort tid att 

göra någonting åt det, kan ju bero på detta. 
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Diskussionsklubb utan beslutstagande 

Det är helt upp till scrum mastern att se till att det inte blir så, allt gnäll har ju nån slags orsak 

oftast med att det är någonting som inte funkar, då är det upp till scrum master att fånga upp 

det här på rätt sätt eller att föra ner diskussionen till rätt nivå. 

 

Partiska projektmedlemmar 

Nej, jag tycker inte det är ett problem med partiskhet. 

 

Komplexa och okontrollerbara samtalsämnen 

Det kan det ju göra, för komplexa saker kan ju vara att det ligger utanför gruppens räckvidd, 

att det är någonting före eller efter inom processen som man är en del av, som inte fungerar. 

Som ett scrum team har man ju en sorts gränsyta mot några processer i kravarbete och 

testning bland annat, så där kan det ju uppstå problem. Fast det är ju projektgruppens och 

erfarenhetsmötets roll att ta upp dessa problem på bordet och sedan är det scrum mastern, med 

kontakterna utåt, som har ansvaret för att det görs något åt problemen. 

 

Ägarskap och ansvar för beslut  

Passivitet kan ibland vara ett problem, man måste nog sammanfatta förbättringsåtgärder med 

ansvar om det är individer som behöver göra något. Annars är det ju ofta tillsammans man gör 

förändringar och då brukar det funka. 

 

Övrigt 

Det kan vara lite svårt i början med team och så där att ha retro men jag brukar köra, 

·         Vad ska vi göra mer? 

·         Vad ska vi göra mindre? 

·         Vad ska vi börja göra? 

·         Vad ska vi sluta göra? 

·         Vad ska vi fortsätta göra? 

De fem punkterna burkar jag köra helt enkelt. Då har man nått att hålla sig i och kan dra igång 

direkt liksom, istället för att bara köra: 

·         vad har gått bra? 

·         vad har gått dåligt? 

Det brukar ofta bli ganska konkreta grejer som rör väldigt mycket av det med just 

utvecklingen. 

 

Det som är svårigheten är att få folk att säga nånting, att få folk att ha åsikter. Där kan jag 

tycka att hålla sig till de 5 punkterna fungerar ganska bra. Men helt klart, det som är svårt är 

att få folk att säga någonting överhuvudtaget. Man får som scrum master vara väldigt beredd 

på att ha ett antal frågor eller följdfrågor för att skapa mer engagemang hos projektgruppen i 

processen för erfarenhetsmötet. Det är viktigt att vara aktiv som scrum master. 

 

I hela processen är det väldigt lätt att man inte gör retrospective vilket jag tycker är ett väldigt 

stort misstag. När jag coachar brukar jag se till att etapp-planering, etapp demonstration och 

erfarenhetsmöten är möten som planeras in i kalendern som återkommande under en lång tid 
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framöver så att de alltid ligger där, det ska inte vara nått snack om saken, kl 10 har vi demo 

och halv 11 har vi retro. Det tycker jag är väldigt viktigt att man inte skippar retro eller andra 

möten. 

 

 

 


