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Sammanfattning 
Att använda agila projektledningsmetoder i programvaruutvecklingsprojekt ökar kraftigt över 

hela världen. Företag blir allt mer intresserade av hur agil projektledning fungerar och hur de 

kan använda den i sin verksamhet för att bli effektivare och lönsammare. Agil projektledning 

tillhandahåller ett nytt arbetsätt där projekten delas upp i korta, iterativa cyklar av arbete där 

inkrementella delresultat skapas och levereras kontinuerligt under projektets livstid. 

 

Team Foundation Server (TFS) är en samarbetsplattform som stödjer agil 

programvaruutveckling och Application Lifecycle Management, det vill säga att TFS har 

funktionalitet för att stödja utvecklingen av en programvaruapplikation under hela dess 

livscykel. Programmet innehåller verktyg för bland annat planering, ärendehantering och 

versionshantering. 

 

Syftet med denna C-uppsats i ämnet informatik är att undersöka för- och nackdelar med att 

använda TFS tillsammans med agila projektledningsmetoder i programvaruutvecklingsprojekt 

samt hur de olika rollerna och arbetsuppgifterna i projektet påverkas vid användningen av 

TFS. 

 

Utifrån intervjuer med projektledare och utvecklare på sektionen Industriell IT på ÅF i 

Karlstad, vilka har blandade kunskaper om agila projektledningsmetoder och TFS, har vi 

kunnat identifiera för- och nackdelar samt brister med att jobba agilt och med verktyget TFS. 

Resultatet av intervjuerna var att vi kunde identifiera tydliga områden där våra respondenter 

utifrån den roll de haft i projekten upplevt brister samt för- och nackdelar. Till fördelarna med 

agila projektledningsmetoder hör användningen av dagliga stå-upp- eller scummöten där 

deltagarna i projektet interagerar med varandra och får kunskap om projektets status, dock 

gäller det att projektdeltagarna förstår hur agila projektledningsmetoder fungerar. Utan denna 

kunskap kan problem och komplikationer uppstå. Vidare kan det uppstå brister i bland annat 

kommunikationen om inte alla parter förstår hur de agila projektledningsmetoderna ska 

användas. 

 

Genom vår studie har vi också kunnat utläsa förutsättningar för att ett agilt projekt i TFS ska 

lyckas. En av dessa är att alla i projektet, även kund eller andra intressenter, måste ha kunskap 

om hur de agila projektledningsmetoderna och TFS fungerar och att alla projektdeltagare bör 

vara aktiva i TFS för att lyckas så bra som möjligt med projektet. 

 

Vidare ser vi tydliga fördelar då TFS samlar all funktionalitet på samma ställe vilket ger 

användarna en snabb överblick och kontroll över projektet och sina egna arbetsuppgifter. Vi 

har dock sett att detta även kan vara en nackdel då all funktionalitet gör TFS till ett stort och 

komplext verktyg som kan uppfattas som svårt och rörigt till en början. 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

 

Det första kapitlet beskriver studiens problembakgrund och hur verktyg som Team 

Foundation Server kan underlätta i de utvecklingsprocesser som idag ofta misslyckas. 

Därefter presenteras studiens syfte, vårt val av ämne, avgränsningar och studiens målgrupp. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Problembakgrund 

Cohen et al. (2003) menar att industrin och tekniken rör sig framåt och utvecklas i allt 

snabbare takt, krav läggs till eller ändras hastigt och kontinuerligt under ett projekts livcykel 

och kunden blir allt mer oförmögen att framföra eller beskriva sina behov direkt vid 

uppstarten av projektet, samtidigt som de kräver mer av produkten. Principerna i agil 

projektledning delas av flertalet programutvecklingsmetoder, som till exempel Scrum och 

extreme programming (Cimolini & Canell, 2012) och utvecklades för att bemöta de 

oundvikliga ändringar som upplevdes samt erbjuda ett alternativ till traditionella, 

dokumentationsdrivna utvecklingsprocesser (Beck et al., 2001; Cohen et al., 2013). Att jobba 

agilt innebär att strukturera arbetet i korta sprintar och att teamet hela tiden strävar efter att 

förbättra sig själva och sättet de arbetar på (Gustavsson 2011). Enligt Gustavsson (2011) har 

många företag har uppnått framgångar genom att gå över till ett agilt arbetssätt. West och 

Grant (2010) menar att agila utvecklingsmetoder har blivit populära den senaste tiden och att 

de uppmuntrar till samarbete i utvecklingsteamet. 
 

Agile adoption is a reality. Organizations across all industries are increasingly 

adopting agile principles, and software engineers and other project team 

members are picking up agile techniques. West och Grant (2010:17) 
 

Gousset et al. (2012) menar att utvecklingen av programvara är svår, ett faktum som 

upprepade gånger bevisas av hur stor andel av alla IT-projekt som misslyckas. En väsentlig 

faktor för framgång i ett utvecklingsprojekt är hur väl kommunikationen mellan 

projektdeltagare och beställare av programvaran fungerar (Gousset et al. 2012). Williams 

(2003) menar att de framsteg som görs inom datavetenskapen är en ständig strävan efter att 

stödja och förstärka det sätt som människor jobbar på. År 1978 myntade forskarna Peter och 

Trudy Johnson-Lenz begreppet Groupware (Baecker et al. 1995; Johnson-Lenz, P & Johnson-

Lenz, T 1990), vilket blev ett samlingsnamn för de programvaror som utformats för att hjälpa 

individer som är inblandade i ett projekt att uppnå ett gemensamt mål och som tillhandahåller 

ett gemensamt gränssnitt (Ellis et al. 1991). Ett huvudsakligt ändamål med Groupware är att 

koppla samman individer för att jobba, lära och skapa tillsammans, vilket möjliggörs genom 

exempelvis kommunikations-, koordinations- och samverkansverktyg (Williams 2003). 

Richman och Slovak (1987) beskriver Groupware som: 
  

Like an electronic sinew that binds teams together, the new Groupware aims to place the 

computer squarely in the middle of communications among managers, technicians, and 

anyone else who interacts in groups, revolutionizing the way they work. 
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Ett exempel på en sådan programvara är Microsofts Team Foundation Server (TFS). TFS är 

en samarbetsplattform som är en central del i Microsofts Application Lifecycle Management 

(ALM)-lösning. ALM är en term som fått fäste inom utvecklingsbranschen och beskriver hur 

en applikation eller produkt hanteras och förvaltas under hela dess livscykel. TFS stödjer agil 

projektledning och tillhandahåller de verktyg som behövs för att effektivt hantera 

utvecklingsprojekt genom hela dess livslängd (Gousset et al. 2012). I många av dagens 

branscher arbetar organisationer i projekt. Arbetet idag kräver att projektteamet i många fall 

måste använda sig av flera olika program för de olika funktionaliteter som behövs i arbetet. 

Verktyget TFS erbjuder en plattform där många av de dagliga verktygen som används i 

projekt finns på samma ställe. 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka för- och nackdelar med att använda TFS tillsammans 

med agila projektledningsmetoder i programvaruutvecklingsprojekt samt hur de olika rollerna 

och arbetsuppgifterna i projektet påverkas vid användningen av TFS. 

1.3 Val av ämne 

Idén om att fördjupa oss inom projektledning och verktyget TFS uppstod i samverkan med 

företaget ÅF i Karlstad. Företaget hade tidigare använt verktyget TFS i enstaka projekt men 

vill nu använda TFS i alla kommande projekt. De personer på företaget som tidigare arbetat 

med TFS har arbetat med 2010-års version, det har skett förändringar i verktyget och vår 

centrala uppgift var att se hur ÅF kan använda den nya versionen av verktyget, TFS 2012, för 

att effektivisera arbetet och öka lönsamheten i projekten. Detta genom att ta fram både för- 

och nackdelar som finns med att använda TFS tillsammans med agila projektledningsmetoder 

samt att studera hur projektens olika roller och deras arbetsuppgifter påverkas vid 

användningen av verktyget. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera rollerna projektledare och utvecklare inom agil 

projektledning, med fokus på projektledningsmetoden Scrum. Tanken var att även studera 

rollen kund och även intervjua kunder som har koppling till TFS. Det fanns dock inte 

möjlighet till detta, därför har vi fått göra denna avgränsning. 

1.5 Målgrupp 

Denna studie är riktad till studenter som är intresserade av ämnet projektledning samt hur 

projekt skulle kunna bli effektivare. Även företag som ska tillämpa eller har tillämpat TFS i 

sina projekt kan dra nytta av vår studie. 
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2. Metod 

___________________________________________________________________________ 

 

Metodkapitlet inleds med en redogörelse över det vetenskapliga tillvägagångssätt vi har valt 

att använda följt av undersökningsupplägget. Kapitlet avslutas med att introducera de 

personer som intervjuats. Metodkapitlet ska spegla de tillvägagångsätt vi valt för att kunna 

uppnå det syfte som presenterades i kapitel 1. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

För att vetenskapligt undersöka ett problemområde finns det två angreppssätt som kan 

tillämpas, kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder (Denscombe 2009; Patel & 

Davidsson 2003). Patel och Davidsson (2004) menar att begreppen syftar på hur data samlas 

in, bearbetas och analyseras och att det undersökningsproblem som formulerats är avgörande 

för vilken metod som är mest lämpad. De anser att om forskaren främst är intresserad av 

frågor som rör ”Var? Vilka?” lämpar sig kvantitativa metoder bäst, om 

undersökningsproblemet däremot handlar om att tolka och förstå exempelvis upplevelser eller 

olika situationer bör kvalitativa metoder användas (Patel & Davidsson 2003). Holmer och 

Solvang (1997) menar dock att om både kvalitativa och kvantitativa metoder används kan 

forskaren få ett bättre underlag och förståelse för studiens syfte. Även Patel och Davidsson 

(2003) är inne på samma spår och menar att de båda inriktningarna ofta framställs som helt 

oförenliga, men att huvuddelen av dagens forskning är en blandning av de två metoderna. 

 

Kvalitativa forskningsmetoder innefattar bland annat kvalitativa intervjuer, observationer och 

tolkande analyser (Denscombe 2009; Patel & Davidsson 2003). Holmer och Solvang  (1997) 

menar att de kvalitativa metodernas styrka är att de ger en helhetsbild och ger ökad förståelse 

över det som undersöks. De anser även att de är flexibla då forskaren har möjlighet att ändra 

på upplägget under genomförandet av undersökningen, men att detta även kan bli en svaghet 

då det kan bli svårt att jämföra olika undersökningsområden. Denscombe (2009) menar att 

analysen av kvalitativt insamlad data grundar sig på fyra principer, en av dessa säger att alla 

analyser och slutsatser ska grundas på de belägg som forskaren samlat in, en annan princip 

säger att forskaren ska härleda sina förklaringar av undersökningsproblemet genom att noga 

granska den data som genererats i undersökningen. Vidare anser han att forskaren ska undvika 

att föra in personliga fördomar i analysen av data, då detta betraktas som ett hinder för en bra 

analys (Denscombe 2009). 

 

Kvantitativa forskningsmetoder syftar till forskning som innebär olika typer av mätningar vid 

insamlingen av data och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson 

2003). Holme och Solvang (1997) menar att de kvantitativa metoderna präglas av en hög grad 

av formalisering och strukturering. 

 

I vår studie har kvalitativa forskningsmetoder tillämpats. Då de kvalitativa 

forskningsmetodernas styrka är att de ger en helheltsbild och ökad förståelse för det som 

undersöks (Holmer & Solvang 1997) lämpar sig dessa bra i samverkan med studiens syfte 

eftersom resultatet av studien ska vara en överblick av vilka för- och nackdelar som finns med 
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att använda TFS i agila projekt, samt en förståelse över hur de olika rollerna och deras 

arbetsuppgifter påverkas. Datainsamlingen har skett främst genom intervjuer med 

projektledare och projektdeltagare, men även genom egen användning av verktyget TFS för 

att studera olika användningsområden samt för att få en djupare förståelse för de för- och 

nackdelar som respondenterna identifierar. 

2.2 Undersökningsupplägg 

Patel och Davidsson (2003) menar att undersökningens upplägg bestäms utifrån studiens 

problemområde och den forskningsmetod som valts. Denscombe (2009) skriver att ett vanligt 

förekommande undersökningsupplägg, i synnerlighet vid små undersökningar, är fallstudien. 

Att göra en fallstudie innebär att forskaren gör en undersökning på så kallat ”fall”, detta kan 

vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en särskild situation (Patel & 

Davidsson). Denscombe (2009) menar att fallstudien fokuserar på en, eller några få, 

förekomster av ett särskilt fall med avsikten att få en djupare förståelse och redogörelse för de 

händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i det särskilda fallet. 

Yin (2007) anser att syftet med fallstudien är att bidra till den samlade kunskapen om 

individuella, gruppmässiga, organisatoriska och sociala företeelser och att fallstudien gör det 

möjligt för forskaren att i korthet bibehålla helheten i verkliga händelser. Denscombe (2009) 

anser att tanken bakom att forskare koncentrerar sig på ett fall istället för många är att genom 

en studie av det enskilda fallet kan insikter framskaffas, som eventuellt inte skulle ha kommit 

fram vid studie av ett stort antal fall. Han menar att målsättningen med fallstudien är att ta 

fram ett generellt resultat genom att undersöka det enskilda (Denscombe 2009). 

Patel och Davidsson (2003) skriver att fallstudier ofta används när processer och förändringar 

ska studeras, Denscombe (2009) menar också att fallstudien sätter fokus på processer, men 

även på sociala relationer. Yin (2007) anser att fallstudier är den metod som generellt sett 

föredras när frågor som ”Hur?” och ”Varför?” ställs och då fokus ligger på händelser i ett 

konkret socialt sammanhang. Fallstudien är att föredra när forskaren vill undersöka ett 

problemområde eller frågeställning på djupet och tillhanda hålla en förståelse och ett resultat 

som kan hantera komplexiteten i verkliga händelser (Denscombe 2009). 

 

Denscombe (2009) menar dock att de resultat som tas fram genom en fallstudie med stor 

sannolikhet kommer betraktas med viss misstro. Det kan finnas tvivel om huruvida det går att 

generalisera slutsatserna utifrån ett enda fall. Patel och Davidsson (2003) anser att 

generaliserbarheten hos de resultat som fås vid en fallstudie beror på hur fallet har valts. 

Denscombe (2009) menar också att fallet som studien baseras på måste betraktas som en 

bland andra liknande fall, det är av en viss typ, och att möjligheten att tillämpa fallstudiens 

resultat på andra liknande fall beror på i vilken mån de delar utmärkande kännetecken. Han 

tar upp ett exempel där studien baseras på en liten lågstadieskola, denna måste betraktas som 

en bland andra små lågstadieskolor, de är av en viss typ. Möjligheten att tillämpa resultaten 

från studien på andra lågstadieskolor av samma typ beror på i vilken mån de delar utmärkande 

kännetecken med varandra (Denscombe 2009). 

 

Då syftet med vår studie är undersöka för- och nackdelar med att använda TFS tillsammans 

med agila projektledningsmetoder i programvaruutvecklingsprojekt samt hur de olika rollerna 

och arbetsuppgifterna i projektet påverkas vid användningen av TFS lämpar sig 

fallstudiemetodiken bra deftersom den möjliggör studier av bland annat sociala relationer och 

processer, vilket är passande då vår studie även ska identifiera påverkan på de roller som finns 

i ett projekt samt deras arbetsuppgifter. Det fall som undersöks i denna studie är 

användningen av TFS i agila projekt vid företaget ÅF. För att kunna identifiera för- och 
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nackdelar med att använda TFS behövs en djupare förståelse och redogörelse för verktyget, 

vilket fås genom fallstudien. En nackdel med att använda fallstudien på ett enda fall är graden 

av generaliserbarhet på studiens slutsatser. Denscombe (2009) menar att det kan finnas tvivel 

om huruvida det går att generalisera slutsatserna utifrån ett enda fall. Då studien enbart 

undersöker användningen av TFS på ett företag gör detta att slutsatserna speglar ÅF’s 

användning av verktyget. Om studien istället gjorts på till exempel två eller fler företag hade 

resultatet kunnat generaliseras på ett annat sätt. Det hade även varit enklare att skapa en 

ordentlig helhetsbild av verktyget och fånga fler uppfattningar om det, då dessa företag 

kanske inte använt TFS på samma sätt som ÅF. 

2.3 Val av företag 

Vi har fått möjligheten att göra vårt examensarbete på företaget ÅF i Karlstad, på sektionen 

Industriell IT, genom universitetets mentorskapsprogram då en av oss hade sin mentor på 

företaget. Vid vårt första möte hade personer på avdelningen tagit fram en idé om att 

utvärdera verktyget Team Foundation Server 2012. De hade ett antal krav och funderingar om 

verktyget och utifrån dessa kom vi tillsammans fram till en uppgift. TFS är ett 

samlingsverktyg som används främst i agila projekt och eftersom projektledning är ett ämne 

som vi båda är intresserade av var det en passande uppgift. Vi kommer efter avslutad 

undersökning att presentera våra resultat för ÅF samt utveckla en manual som kan underlätta 

användningen av TFS i deras kommande projekt. 

2.4 Datainsamling 

För att samla in data har intervjuer genomförts med anställda på företaget. Valet att använda 

intervjuer beror på att de kan ge en bättre bild av respondenternas åsikter och uppfattningar, 

än till exempel enkätundersökningar där svarsmöjligheten ofta är begränsad och svaren blir 

korta och koncisa. I studien har så kallade semistrukturerade intervjuer använts, detta innebär 

att intervjuaren har en lista med frågor och ämnen som ska tas upp och behandlas, men är 

inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och beredd på att låta 

respondenten utveckla sina ideér och ställa följdfrågor. Detta öppnar upp för en mer 

diskussionsartad intervju än vid en hårt strukturerad intervju där intervjuaren har stark 

kontroll över frågornas och svarens utformning (Denscombe 2009). 

 

Intervjuerna var personliga, med de två intervjuarna och en respondent i taget, och de skedde 

på kontorstid på företaget under två dagars tid där respondenterna själva kunde bestäma den 

tid som passade dem bäst. En intervjuguide skickades ut till alla respondenter i förväg för att 

ge dem en chans att förbereda sig och alla respondenter gavs valet att vara anonyma. 

Intervjuerna tog mellan 10-40 min, beroende på respondentens tidigare erfarenheter av TFS 

och agil projektledning, och under intervjun antecknades respondentens svar samt användes 

en bandspelare, med tillåtelse från respondenten, för att underlätta sammanställningen av 

svaren. Respondenterna har i efterhand haft möjlighet att läsa igenom och godkänna våra 

sammanfattningar av intervjuerna (se bilaga 1) innan användning i studien. 

Utifrån egen användning av TFS har vi även kunnat skapa oss en bild av hur verktyget 

fungerar, vilket har underlättat vår förståelse för intervjusvaren. 
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2.5 Källkritik 

De källor som vi använt oss av i vår studie har varit av blandad karaktär, eftersom TFS 2012 

släpptes under hösten 2012 har det varit svårt att hitta information om verktyget. Mycket av 

den information som samlats in kring TFS 2012 har varit populärvetenskaplig och det har 

varit svårt att hitta forskningsartiklar om ämnet då det är ett såpass nytt verktyg. Vi har istället 

fått använda oss av källor om TFS 2010, men då det finns viss skillnad mellan versionerna har 

de inte varit lika relevanta för oss. Om agil projektledning och de rollerna som finns i ett 

projekt har vi försökt att variera källorna så gott som det går då det finns mycket skrivet om 

agil projektledning. Svårigheten har varit att sålla ut de källor som varit mest relevanta för vår 

studie. 

2.6 Tillkännagivande 

Vi har valt att dela upp vår uppsats i två teoretiska bitar. Avsnitten som handlar om agil 

projektledning och metoden Scrum, samt de roller som finns i ett projekt är skrivna av Julia 

Andreasson. Jessica Appelgren har skrivit avsnitten om Application Lifecycle Management, 

Computer-Supported Cooperative Work, Groupware och Team Foundation Server. De 

återstående delarna har vi tillsammans skrivit för att lätt kunna se samband mellan de olika 

teoriavsnitten. 

2.7 Intervjupersoner 

Vi har intervjuat åtta personer på ÅF, två projektledare och sex utvecklare. De medverkande 

har haft blandade kunskaper kring agil projektledning och verktyget Team Foundation Server. 

Personerna har haft möjlighet att vara anonyma, vilket två av våra intervjupersoner har 

önskat. 

2.7.1 Urval av intervjupersoner 

De personer vi har valt att intervjua har varierad kunskap om agil projektledning och 

verktyget TFS. Tre av de åtta intervjupersonerna har inte tidigare använt TFS, detta för att vi 

ska kunna utläsa eventuella brister och vad som saknats i de systemen som tidigare använts. 

Vidare har en av dessa heller aldrig tidigare arbetat i agila projekt men han har kunskap om 

vad det innebär att arbeta agilt. Respondenterna har även haft olika roller i de projekt som de 

arbetat i, de roller som vi valt att fokusera på är projektledare och utvecklare. Anledningen till 

att vi valde att intervjua personer som inte använt TFS men har kunskap om agila 

projektledningsmetoder samt personer som arbetat i TFS men saknar kunskap om agil 

projektledning var att det skulle hjälpa oss att identifiera olika för- och nackdelar med 

användningen av TFS i agila projekt och hur respektive roll har upplevt att arbeta i TFS 

och/eller i agila projekt. 

 

Grundtanken vid studiens början var att intervjua alla på företaget som jobbat med TFS men 

detta var tyvärr inte möjligt på grund av tidsbrist. Vi valde då att även intervjua personer på 

företaget som inte använt TFS, detta för att kunna se om det fanns några brister eller något 

som dessa personer saknade i de program som användes istället för TFS. En sammanfattning 

(ej fullständig transkription) av de intervjuer som gjordes kan ses i Bilaga 1.  
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2.7.2 Projektledare 

Projektledare X har arbetat som utvecklare i 13 år och fick år 2009 sin första förfrågan att leda 

över ett projekt som projektledare. X har haft blandade arbetsuppgifter men som projektledare 

ligger nu fokus på förvaltning och nyutveckling av ett existerande system. X har goda 

kunskaper om TFS och agil projektledning. 

 

Richard Hellberg har jobbat som projektledare i två år. Innan det jobbade han med bland 

annat utveckling och testning. Han har jobbat mycket med designen i utvecklingsprojekt samt 

förvaltning och nyutveckling av produkter, han har även varit teamledare i ett projekt som var 

outsourcat till Ryssland. Richard har bra kunskaper om agil projektledning men har inte 

använt verktyget TFS tidigare. 

2.7.3 Utvecklare 

I tio år har Niklas Borg arbetat som utvecklare. Hans arbetsuppgifter har varit varierade men 

brukar ofta handla om att driftsätta och installera system. Han har inga tidigare erfarenheter 

kring TFS eller agil projektledning men är bekant med begreppen. 

 

Sven Dahlström har arbetat som utvecklare i 19 år och hans arbetsuppgifter som utvecklare är 

fokuserade på databasfrågor och databasmodellering. Han har arbetat enligt den agila 

metoden Scrum men då i ett projekt där metoden inte fungerade så bra. Han vet vad TFS är 

för typ av verktyg men har aldrig arbetat i det.  

 

Utvecklare Y har goda kunskaper inom TFS och agila projekt. Y har arbetat som utvecklare 

sedan sju år tillbaka och har använt TFS de senaste fem åren, dock inte TFS 2012, både som 

utvecklare och inom support.  

 

Johan Dahl har arbetat som utvecklare i cirka 12 år och är en så kallad ”seniorutvecklare”. 

Han har jobbat inom många olika områden, bland annat utveckling, design, specificering av 

krav, administration och projektledning. Johan har jobbat enligt agil projektledning i ett 

projekt och har använt TFS 2010 till viss del, främst för källkodshantering. 

 

Fredrik Larsson började jobba som utvecklare år 2008 och har kodat mycket i C#, men även 

HTML, JavaScript och andra språk mot webben. Han har jobbat enligt den agila metoden 

Scrum i ett projekt och har provat på att använda TFS 2012, men enbart källkodshanteringen. 

 

Anna Andersson-Blomqvist har jobbat som utvecklare sedan 2001. Hon har jobbat enligt agil 

projektledning samt i verktyget TFS. Dock enbart i version 2010 där hon främst använde 

källkods- och ärendehantering. 
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3. Teori 

___________________________________________________________________________ 

 

I den teoretiska delen av uppsatsen presenteras först ett kapitel med fokus på agil 

projektledning och metoden Scrum. De olika roller som finns i projekt definieras också under 

kapitlet. Därefter introduceras termerna Application Lifecycle Management, Computer-

Supported Cooperative Work, Groupware samt Microsoft Team Foundation Server. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Projektledning 

Projektledning är något som utförs av en grupp individer med en tidsbegränsad uppgift att 

utföra. Arbetet kring projektet består bland annat av planering, administration och ledning. 

Det har blivit allt vanligare att använda projekt som arbetsform i organisationer och grupper, 

med varierande resultat. Att jobba i projekt kallas att tillämpa en projektarbetsform där 

gruppen eller organisationen genomför en avgränsad uppgift av engångskaraktär som har ett 

slutresultat och har begränsade tid och kostnadsramar (Jansson & Ljung 2004). 

3.2 Agil Projektledning 

Ordet agil kommer från det engelska ordet agile och kan översättas till ”rörlig” eller 

”flexibel”. För en organisation eller projektgrupp innebär agila projektledningsmetoder att 

organisationen har den smidighet som krävs för ständig förbättring och utveckling 

(Gustavsson 2011). Gustavsson (2011) beskriver hur grunden till agila projektledingsmetoder 

lades. Biltillverkaren Toyota skapade ett nytt arbetssätt som fick beteckningen ”Lean”, vilket 

kan översättas till slimmad eller smärt. Syftet med Lean var att kunna hitta billigare och 

effektivare lösningar för Toyotas nederlag efter andra världskriget. Grunderna i Lean var att 

omfatta ett antal värderingar som skulle spegla sättet att arbeta på, dessa var: eliminera 

slöseri, fokusera på lärande, leverera snabba resultat, respektera människor och optimera 

helheten. Det viktigaste i Lean var att utnyttja tillgångar och skapa effektivitet i varje litet steg 

i projektet och att få ut det mesta av varje enskild människa (Gustavsson 2011). 

Efter att ”Lean” etablerades följer historien om agila projektledningsmetoder, och år 1974 

publicerades en artikel skriven av E.A. Edmonds som var den första att kommentera och prata 

om inkrementella (företeelser som stegvis ökar) och iterativa (upprepade handlingar) 

arbetssätt som ”Lean” tidigare varit ett exempel på. Agil innebär i hög grad ett iterativt och 

inkrementellt arbetssätt genom de korta sprintar/etapper av arbete som projektet hela tiden 

genomgår. I varje sprint av arbete skapar projektgruppen inkrement som levereras vid varje 

sprintavslut (Sutherland & Schwaber 2011). 

3.2.1 Det agila manifestet 

För att jobba inkrementellt och iterativt har forskare tagit fram tolv agila manifest som ska 

hjälpa organisationer vid tillämpning av agila projektledningsmetoder. Manifestet ska 

underlätta förståelsen under arbetet vid agil projektledning och ge vägledning för praktisk 

tillämpning. 
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Det agila manifestet innehåller dessa tolv principer (Beck et al. 2001): 

 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av 

värdefull programvara. 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum. Ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 

5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver och 

lita på att de får jobbet gjort. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna hålla 

en jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

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

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar 

sitt beteende därefter. 

3.2.2 Arbetet i agila projekt 

Det finns fyra centrala värderingar i agila projektledningsmetoder som ska spegla hur de tolv 

agila manifesten ska efterlevas vid arbeten i projekt. Beck et al. (2001) och Gustavsson (2011) 

presenterar dessa prioriteringar så här: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg. 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling . 

Anpassning till förändring framför att följa en plan. 

I traditionell projektledning placeras ofta fokus på faktorerna till höger (kursiverad text) 

medan agila projektledningsmetoder väljer att lägga fokus på faktorerna till vänster (fetstilad 

text) (Gustavsson 2011). 

Den första faktorn innebär att projektet ska fokusera mer på individer och interaktioner än 

processer och verktyg. En av det viktigaste beståndsdelarna i ett lyckat projekt är att 

kommunikationen mellan projektdeltagarna har varit lyckad och sammansättningen av 

projektteamet fungerat bra (Keith 2010). Även om fokus ligger på personerna och hur de 

interagerar med varandra ska gruppen fortfarande ha bra processer och verktyg för att arbeta. 

Flexibilitet och potential att hela tiden förbättra sitt arbete fås tack vare korta sprintar där 

planering, utförande och kontroll är några av de saker som projektdeltagare kan jobbar med 

(Gustavsson 2011).  

Att ha en fungerande programvara är något som agila projektledningsmetoder strävar efter. 

Teamets mål är att hela tiden leverera bästa möjliga projektresultat vid varje sprintavslut. 
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Gustavsson (2011) menar att det faktum att kunden ska få ut maximal nytta är en oskriven 

regel inom agil projektledning. Trots att även dokumentation är viktigt, strävar projektteamet 

efter att leverera ett delresultat vid varje sprintavslut så att kunden får ut den mesta nyttan 

(Keith 2010). Kunden är en viktigt faktor inom agil projektledning, kunden skall vara central 

genom hela projektet så att denne kan vara med och förbättra, ändra och påverka under hela 

projektets livstid. Kunden får på så vis ett så tillfredsställande projektresultat som möjligt 

(Gustavsson 2011).  

Att anpassa projektet till förändring snarare än att följa en plan är den sista faktorn som ska 

spegla det agila manifestet. I agila projektledningsmetoder sker planeringen för sprintarna vid 

varje sprintstart vilket gör att nya krav eller ändringar lätt kan planeras in. Kunden, 

intressenterna eller någon annan som är delaktig i projektet har möjligheten att förändra 

inriktning på projektet eller lägga till krav som fattas. I traditionell projektledning blir detta 

ofta svårt och orsakar problem under projektet då all planering sker i uppstartsfasen. Att vara 

tillgänglig för förändringar gör att projektet kan förändras kontinuerligt under hela dess livstid 

(Keith 2010).  

Paulk (2002) ifrågasätter i sin artikel de agila principerna och det agila manifestet, han menar 

att agila projekledningsmetoder är odiciplinerade, delvis för att svårigheten ligger i att kunna 

förstå dem, men också i att kunna se om det fungerar att använda agila projektledningmetoder 

i organisationen (Paulk 2002). Om projektet använder sig av agila projektledningsmetoder 

består ofta projektgruppen av mindre än tio personer, vilket gör att det kan bli svårt att hantera 

ett stort projekt. I vissa projekt kan kravbilden ändras fort vilket gör det ibland kan vara svårt 

för en liten projektgrupp att hänga med. För att ett agilt projekt ska lyckas krävs det att 

kunden ska vara nöjd, kommunikationen i projektet fungerar, att projektet har en fungerande 

programvara samt enkelhet. Om någon av dessa delar inte fungerar betonar Paulk (2002) att 

projektet förmodligen kommer att misslyckas. En utmaning som många organisationer har när 

de ska tillämpa agil projektledning kan vara att organisationen har svårigheter med att 

avveckla den gamla traditionella projektledningen, i agila projektledningsmetoder behöver 

projektet inte planera allt från början utan detta görs vid varje sprintplanering. Att 

dokumentera är något som görs i agila projekt men dock inte lika mycket som i traditionella 

projekt, eftersom de fokuserar mer på att ha en fungerande programvara. Även planeringen 

och processerna kan vara svåra att hantera vid användningen i agila projekt (Paulk 2002). 

Den stora fördelen med att använda agila projektledningsmetoder är att det är hela tiden 

möjligt att förändra saker under projektets gång och alla intressenter i projektet kan då vara 

med och påverka om de har några speciellt krav eller önskemål som de anser att slutprodukten 

ska innehålla (Keith 2010). Gustavsson (2011) menar också att en stor fördel hos agil 

projektledning är att de gör arbetsprocesserna självgående och eventuella svårigheter fångas 

upp genom dagliga scrummöten. En av nackdelarna som kan uppstå i agila projekt är om 

projektgruppen består av flera personer som arbetar på olika geografiska platser, det kan 

ibland vara svårt att arbeta på distans på grund av bland annat dygnsrytmen. Lösningen på 

detta kan vara en webbaserad projekttavla som alla projektdeltagare kan nå (Gustavsson 

2011). 

Gustavsson (2011) menar att om ett projekt har en komplex kravbild eller komplexa 

projektmål så passar det bättre att välja agila projektledningsmetoder. Om kunden vill få ut 

snabba resultat är det bättre att välja agil projektledning, projektetteamet kan då besluta hur 

långa/korta sprintar projektet kommer att bestå av och som innehåller leveranser av delresultat 

(Gustavsson 2011). I vissa projekt lämpar sig agila projektledningsmetoder mindre bra. Dessa 
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projekt är ofta sådana som har fasta kontrakt, då det i agila projekt är svårt att ta reda på vad 

slutkostnaden kommer bli från början, då sprintarna kan se olika ut. Även i projekt där 

projektgruppen är större än tio personer kan det vara svårt att finna en bra balans då det är 

många viljor som ska samarbeta och många röster som ska höras (Gustavsson 2011). Tessem 

och Mauer (2008, refererad i Gustavsson 2011) anser i sin forskningsartikel att det viktigaste 

för att ett stort agilt projekt ska lyckas är att behålla de agila värderingarna med självstyrande 

grupper som själva kan slutföra sina uppgifter. Det gäller då att bryta ner stora projekt till 

mindre delprojekt. 

3.2.3 Faser 

Ett projekt är ofta uppdelat i olika faser detta för att underlätta arbetet och nå sitt slutresultat. 

Jansson och Ljung (2004) presenterar olika faser som har inspirerats från de tolv agila 

manifesten samt vanlig traditionell projektledning. Som figur 1 visar delar Jansson och Ljung 

(2004) upp projektet i tre olika faser: förstudie, planeringsfas och genomförandefas. Vidare 

består genomförandefasen av de tre delarna realisering, överlämning och avslut (Jansson & 

Ljung 2004). 

 

 
Figur 1: Faser i agila projekt 

Källa: Författarna 

Förstudiens mest väsentliga uppgift är att ge underlag för beslut om projektet ska genomföras 

eller inte. Projektledaren ska även ta fram de ramar som finns runt projektet med fokus på tid, 

kostnad och omfång. Vad projektet ska producera bestäms också i förstudien (Gustavsson 

2011). Syftet med en förstudie är att minska osäkerheten kring projektet så att 

projektdeltagarna vid ett tidigt skede kan se om det är lönsamt att genomföra projektet eller 

inte. Resultatet av en förstudie brukar ofta vara en förstudierapport, med ett förslag på ett plan 

för att nå projektets mål (Tonnquist 2008). 

För att nå till nästa fas, planeringsfasen, ställer projektledaren sig frågan ”hur ska projektet 

genomföras?” samt hur organisationen ska förbereda sig för projektet (Jansson & Ljung 

2004). Denna grund blir sedan det som projektdeltagarna under själva genomförandet av 

projektet följer. Produkten av planeringsfasen blir en tidsplan, en budget, ett 

organisationsschema och en riskanalys (Gustavsson 2011). 

När det är dags för projektgruppen att utföra projektet nås den sista fasen, 

genomförandefasen. Det är här själva projektet genomförs (Jansson & Ljung 2004). I agil 

projektledning levereras delresultat löpande under hela projektet. Detta beror på att 

genomförandet av projektet görs i så kallade sprintar, det vill säga tidsperioder som innehåller 

sprintstart och ett sprintavslut (Gustavsson 2011). För att kunna nå överlämningsfasen av den 

sista sprinten lämnas hela projektresultatet över till en mottagare. Den sista delen av 

genomförandefasen är det så kallade avslutet. Det sista som görs är att lämna tillbaka de 

resurser som ej förbrukats i projektet till resursägaren och summera de erfarenheter som 
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projektmedlemmarna upplevt (Jansson & Ljung 2004). Det är viktigt att följa upp och ta 

lärdom av de erfarenheter som projektdeltagarna tagit till sig under projektets livstid. Att 

utvärdera både projektets helhet och projektresultatet kan göra att projektdeltagare tar till sig 

kunskaper som kan underlätta i kommande projekt (Tonnquist 2008). 

3.3 Roller 

Så fort ett projekt startas upp så definieras de roller som personerna som deltar i projektet ska 

ha. Varje rolls huvuduppgift definieras och innehavaren av rollen utövar den tillsammans med 

de befogenheter som finns tillgängliga (Jansson & Ljung 2004). Oavsett om projektet styrs 

enligt agila eller traditionella projektledningsmetoder finns roller men med olika 

beteckningar. I traditionella projektledningsmetoder finns ett stort antal roller. I denna studie 

kommer vi att fokusera på projektledare och projektgrupp, men även rollerna 

produktbeställare, produktägare och kund kommer att beskrivas kortfattat i kapitlet. Inom den 

agila metoden Scrum finns rollerna scrummaster, produktägare och scrumteam som även de 

kommer att presenteras i kapitlet. 

3.3.1 Projektledare 

I varje projekt finns det en projektledare, oavsett om projektet är agilt eller inte. Överlag är 

det denna person som har ansvaret för hela projektet och har som uppgift att leda projektet 

mot det mål som ska uppfyllas vid projektets slut. Projektledaren ska arbeta inom de ramar 

som är förutbestämma för projektet. En projektledare får uppdrag av en produktbeställare som 

beskriver de uppgifter som behöver göras. Det gäller för en projektledare att samverka med 

alla involverade i projektet och vara tillgänglig hela tiden. Projektledare är oftast en intern roll 

i organisationen (Jansson & Ljung 2004). Ericsson (2012) anser att det är viktigt för en 

projektledare, likaså för vilken medlem som helst i projektet, att utvecklas så mycket som 

möjligt under projektets livstid. Han menar att det personalansvar en chef har måste skiljas 

från projektledarens roll. En projektledare har en daglig kontakt med projektgruppen men har 

inget personalansvar och kan därför lättare påverka deras utveckling (Ericsson 2012). 

Ytterligare tolkning av begreppet är att en projektledare är en person som ska planera och 

hantera projektet samt sammanställa projektresultatet och överlämna detta till mottagare 

och/eller kund (Wenell 2013). Det finns även viktiga beslut som en projektledare kan 

bestämma över, till dessa hör hur projektgruppen ska jobba och vem som ska göra vad. 

Projektledaren kan också ta beslut kring den tekniska lösningen av projektet och huruvida 

projektet ska arbeta agilt eller inte (Gustavsson 2011). 

3.3.2 Scrummaster 

I den agila metoden Scrum kallas projektledarrollen för ”scrummaster”. Detta för att markera 

skillnaderna mellan de två begreppen och de arbetsuppgifter som en projektledare respektive 

scrummaster har (Gustavsson 2011). Pham och Pham (2012) tar upp sju egenskaper som en 

scrummaster bör ha (se figur 2). 

En av egenskaperna som presenteras är att ha bra kunskap om Scrum både teoretiskt och 

praktiskt (Pham & Pham 2012). Det är scrummastern som ska lära ut metoden om 

organisationen aldrig tidigare använt Scrum. Det är även denne som ska kunna kommunicera 

med olika sorters människor i projektet som har olika kompetenser, till exempel externa 

intressenter eller kunden (Pries& Quigley 2011). 
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Figur 2: Bra egenskaper hos en scrummaster 
Källa: Pham och Pham (2012:174) 

Att kunna leda ett scrumteam till att nå bästa möjliga resultat är något som en scrummaster 

ska sträva efter men inte med ett traditionellt ledarskapssätt, utan scrummastern ska fungera 

som en coach och motivera scrumteamet till att göra sitt bästa (Gustavsson 2011). Det är 

också viktigt för en scrummaster att ha bra kommunikation med sitt scrumteam och med 

produktägaren. För att få ett effektivare scrumteam är de viktigt att scrummastern kan utnyttja 

den tvärfunktionalitet som finns i ett team och använda den på bästa sätt (Scrum Alliance 

2013). Att undanröja hinder och eliminera externa störningar är några av de arbetsuppgifter 

som scrummastern ska göra för få scrumteamet mer fokuserat. Om konflikter skulle uppstå är 

det scrummasterns ansvar att se till att dessa löses (Sutherland & Schwaber 2011). Gustavsson 

(2011) skriver att en scrummaster inte har mandat att besluta om resurser utan ska istället ta 

beslut om arbetsprocesser, alltså hur teamet ska arbeta i projektet. Scrummastern ska alltså 

coacha gruppen framåt till att nå resultat (Gustavsson 2011).  

3.3.3 Projektgrupp 

Projektgruppens uppgifter kan variera men har sin grund i att jobba nära kunden. Under hela 

projektet arbetar projektdeltagarna i sprintar där de vid start och slut går igenom vad som ska 

göras och utvärderar de projektresultat som levererats. Syftet är att underlätta för gruppen i 

kommande sprintar ända fram tills projektet slutförts. I en agil projektgrupp är det viktigt att 

gruppen innehåller tvärkompetens, det vill säga att gruppen har alla de kompetenser som 

behövs för att utföra arbetet och nå det bästa projektresultatet för kunden (Sutherland & 

Schwaber 2011). Gruppens storlek kan variera men Gustavsson (2011) hävdar att 

deltagarantalet inte bör vara större än att en deltagare kan se övriga deltagares ögon vid ett 

möte, detta brukar vara mellan fem till nio personer. Om gruppen är större kan svårigheter 

uppstå, som till exempel att det uppstår dubbel tvärkompetens i gruppen och det är något som 

agila projektledningsmetoder inte eftersträvar (Gustavsson 2011). 

3.3.4 Scrumteam 

Scrumteam kallas den projektgrupp som finns i den agila projektledningsmetoden Scrum. 

Scrumteamet består av produktägaren, scrummastern och andra deltagare i gruppen 
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(verksamhetsarkitekter, utvecklare, testare etc.). Liksom i andra agila projekt arbetar teamet 

hela tiden iterativt och inkrementellt (Sutherland & Schwaber 2011). En av uppgifter som 

teamet har är att dela upp produktbackloggen till små inkrement som levereras i delar under 

de olika sprintarna. Teamet måste varje dag vara närvarande på de dagliga scrummöterna 

(definition 3.4.5) (Pries & Quigley 2011). 

Gustavsson (2011) skriver att tankarna bakom metoden Scrum grundar sig på sporten rugby. 

scrumteamets sätt att arbeta influeras av hur ett rugbyteam fungerar, där lagkaptenen har 

ansvaret att främja teamet och varje spelare har ansvaret för sin position och sitt område. Ett 

scrumteam ska vara självstyrande och ska kunna arbeta kontinuerligt under projektet. Alla 

spelare i ett rugbylag vet om att bollen ska över på andra sidan för att göra mål och vinna 

matchen. Gustavsson (2011) menar att tydliga mål är a och o i ett scrumteam, utan mål blir 

teamet osäkert och har inte koll på vad som ska levereras i varje sprint. För att vinna en match 

måste alla hjälpas åt och tillsammans kan laget vinna matchen. Oavsett olika individuella 

ansvarsområden är det viktigt att spelare/teammedlemmar hjälps åt (Gustavsson 2011). 

Pham och Pham (2012) anser att för att ett team ska fungera krävs det att alla medlemmar 

arbetar tillsammans. I längre projekt brukar det nästan alltid uppstå problem och störningar 

och om gruppen inte fungerar som den ska är det slutprodukten, och i förlängning kunden, 

som drabbas mest. Inom Scrum finns det en regel som lyder att alla som deltar i teamet ska 

lita på varandra, då kan teamet tillsammans prestera på bästa möjliga sätt (Pham & Pham 

2012). 

3.3.5 Produktbeställare 

Skillnaden mellan en produktägare och produktbeställare är ofta svårt att definiera, men både 

inom agil och vanlig traditionell projektledning används generellt termen ”produktbeställare”. 

Att vara produktbeställare innebär att vara den som formellt beställer projektet (Gustavsson 

2011).  

Dock anser inte alla att denna definition av begreppet stämmer, Jansson och Ljung (2004) 

beskriver en produktbeställare som någon vars ansvar är att besluta att genomföra projektet 

samt att ange mål och ekonomiska ramar för projektet. De anser att det är viktigt för en 

produktbeställare att ha ansvar för såväl de kortsiktiga som de långsiktiga effekterna för 

projektet. En produktbeställare får ta beslut om projektets mål, inriktning, omfattning och 

kravens prioritet. Om projektet skulle behöva ändras eller avslutas innan slutdatum är det 

produktbeställarens uppgift att fatta det beslutet (Jansson & Ljung 2004). 

 3.3.6 Produktägare 

Istället för begreppet produktbeställare har den agila projektledningsmetoden Scrum valt att 

använda begreppet ”produktägare”. Produktägaren är ansvarig för kontrollen av 

produktbackloggen, dvs. översikten över projektets krav och mål. En av produktägarens 

uppgifter är att kontrollera backloggen så att den är skriven på ett språk där alla 

projektdeltagare och kunden kan förstå och prioritera de krav som finns i loggen på bästa sätt 

(Scrum Alliance 2013). Gustavsson (2011) menar att det är produktägaren som hela tiden är 

ansvarig för verksamhetens krav på projektet, vilket innebär att det är denne som under 

projektets livstid är delaktig hos kunden såväl som i scrumteamet. Figur 3 illustrerar sju 

egenskaper som en produktägare bör ha för att lyckas med sitt arbete. 
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Figur 3: Egenskaper hos produktägare 

Källa: Pham & Pham (2012:108)  

Den första egenskapen innebär att kunna hantera intressenter, förväntningar och prioriteringar 

i projektet. En produktägare kan ibland mötas av oklarheter från intressent i frågor kring 

projektet så det är viktigt att produktägare får spendera mycket tid med kunder eller 

intressenter och verkligen förstå vad det är som dessa vill ha ut av projektet (Pham & Pham 

2012). Produktägaren ska sedan ställa krav på projektet utifrån kundens eller intressenternas 

perspektiv. Konceptet agil projektledning bygger på att kunden ska få den mesta möjliga 

nyttan (Pries, K.H. & Quigley, J.M 2011). Den andra egenskapen speglar att en produktägare 

ska ha en klar vision och kunskap om projektet eftersom det är dennes uppgift att skapa mål 

och sätta prioritet på kraven i projektet. Produktägaren ska även ta fram en release- samt 

sprintplan för projektet (Pham & Pham 2012). 

Att kunna engagera sig med sitt scrumteam är den tredje egenskapen som en produktägare ska 

ha. Produktägaren måste ta fram tydliga användarhistorier som hjälp till scrumteamet. I och 

med att en produktägare träffar både projektetteamet och kunden eller intressenterna bör 

denne också vara en god organisatör och kommunikatör. Det är viktigt att kunna ändra sitt 

språk beroende på vilken person som produktägaren pratar med (Pham & Pham 2012). 

3.3.7 Kund 

Det finns många olika typer av definitioner på vad kunden ska ha för roll i ett projekt. Oftast 

är det en extern part som beställer projektet. Projektresultatet som tas fram löpande under 

projektet livstid är det som kunden betalar för (Jansson & Ljung 2004). Det kan också vara så 

att kunden agerar produktbeställare för att lättare kunna ställa krav på projektet men kan 

också agera som extern roll utanför projektet. En säljare från den egna organisationen kan 

också agera som kund om organisationen i sig vill förbättra något internt (Gustavsson 2011). 

Den huvudsakliga uppgiften som kunden har är att kunna formulera krav och önskemål för att 

nå projektets mål. Att kunden ska vara tillgänglig och ge feedback under projektets livstid är 

en grundregel hos agila projekt. Det är även kunden som ska ta emot leveransen av 

projektresultatet (Wenell 2013). 
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3.4 Scrum 

1995 presenterade Ken Schwaber och Jeff Sutherland den agila metoden Scrum. De var även 

med och skrev de agila manifesten men ansåg vid tillämpningen av dem att det saknades 

något. De skapade en vidareutveckling av de agila manifesten och resultatet blev metoden 

Scrum. Gustavsson (2011) menar att utgångspunkterna till Scrum inte bara kommer från agil 

projektledning utan också från rugbyn, då ordet Scrum betyder klunga. Ordet ska symbolisera 

spelet där båda lagen bildar en klunga runt bollen när en match startas (Gustavsson 2011). 

Detta rugbyinspirerade tänk härstammar från en artikel som publicerades år 1986 i Harvard 

Business Review som skrevs av två japanska forskare, Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka. 

Artikelns kärna är tagen från en fältstudie gjord inom fordons-, dator-, kopiator- och 

skrivarindustrin (Scrum Alliance 2011). Den röda tråden i artikeln speglade att alla de företag 

som de gjort sin fältstudie på hade en ”rugbyapproach”. Innebörden var att de lät ett 

sammansvetsat effektivt team med blandad kompetens arbeta tillsammans genom alla faser i 

ett projekt istället för att låta projektet överlämnas mellan olika grupper där alla medlemmar 

hade samma kompetens (Gustavsson 2011). 

3.4.1 Timeboxing 

Timeboxing är ett centralt begrepp i metoden Scrum, ordet timeboxing innebär att projektet 

delas in i avgränsade sprintar där sprintarna har varsin fast deadline (Tonnquist 2008). Det 

viktigaste med timeboxingen är att tiden är helig och deadlinen är fast, det som inte hinns med 

i sprinten tas bort eller flyttas till nästa sprint (Gustavsson 2011). 

3.4.2 Faser 

I metoden Scrum har mycket influerats av det agila synsättet men med några anpassningar.  

Abrahamsson et al. (2002) presenterar i sin bok att arbetet i Scrum kan definieras i tre faser: 

förberedelsefasen, utvecklingsfasen och etableringsfasen enligt figur 4. 

 

 

 
Figur 4: Faser i metoden scrum 

Källa: Abrahamsson et al. (2002:28) 
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Förberedelsefasen (”pregame phase”) kan delas upp i två underkategorier, planering och 

arkitetur. Under planeringen ska scrummastern ta fram en produktbacklogg (se definition 

3.4.3), i den andra delen av förberedelsefasen bestäms arkitekturen av systemet, som baseras 

på hur produktbackloggen ser ut. Det är viktigt att veta att en produktbacklogg kan förändras 

kontinuerligt under hela projektets livstid och att även arkitekturen kan förändras. 

Produktbackloggen kan dock bara ändras vid varje sprintslut/sprintstart (Abrahamsson et al. 

2002). 

I utvecklingsfasen (”development phase”) ska de involverade försöka lista ut och förvänta sig 

det oförutsägbara (Abrahamsson et al. 2002). De olika tekniska delar som projektet stöter på 

(tidsram, kvalitet, krav, resurser och utvecklingsverktyg) identifieras i Scrum. Dessa delar kan 

senare komma att ändras av olika externa och interna förändringar. Potentiella förändringar 

bevakas under Scrums utvecklingsfas och kontrolleras i teamets sprintar för att hålla uppsikt 

över vad som händer och för att förhindra att projektet går i en oönskad riktning. Scrums 

utvecklingsfas blir flexibel genom att konstant ta förändringsbehov och ändringar i beaktande. 

Projektet blir då inte lika låst och kan leda till ett gott slutresultat även om vissa hinder 

uppstått under projektets gång. Vad detta innebär är att Scrum tillåter flexibilitet genom att ta 

sprintar och dess faser i beaktande under hela utvecklingsfasen. (Abrahamsson et al. 2002). 

Efterarbetet (”postgame phase”) är den avslutande delen i utvecklingsarbetet enligt Scrum. 

Här avslutas projektet och görs redo för release. Denna fas nås då de involverade parterna i 

projektet kommit fram till en överenskommelse om projektets genomförande och att kraven 

uppfyllts. När de involverade parterna tycker att det är dags för release görs de förberedelser 

som krävs i efterarbetet, exempelvis test av den färdiga produkten eller tjänsten 

(Abrahamsson et al. 2002). 

3.4.3 Produktlogg / Produktbacklogg 

En produktlogg är en överblick över de krav och mål som finns i projektet. Det är en 

prioriterad lista över det kunden förväntar sig. Det är viktigt att skilja på vad krav och mål 

egentligen är i en produktlogg. Ett krav är den förväntan som projektresultatet ska uppfylla 

och ett mål är det faktiska resultatet som levereras till kunden. Produktloggen är alltid skriven 

på ”kundens språk” och använder inte några tekniska termer (Gustavsson 2011). 

I Scrum kallas produktloggen för ”produktbacklogg”. En produktbacklogg är ett register som 

används av alla parter i ett projekt för att minimera dubbelarbete och förenkla projektets 

utveckling. Buggar, krav, defekter och andra tekniska uppdateringar skrivs in i 

produktbackloggen (Scrum Alliance 2013). Produktbackloggen innehåller allt som produkten 

behöver för tillfället, de krav som kunden eller andra intressenter anser att produkten behöver 

(Abrahamsson et al. 2002; Gustavsson 2011). Varje krav innehåller attribut, tidsuppskattning, 

beskrivning och prioritet. Prioritetsordningen på kraven bestäms av risken på kravet, samt 

dess värde och nödvändighet. Desto högre upp i prioriteringen av produktbackloggen kravet 

är, desto mer detaljerat ska det vara beskrivet. Det anses då vara mer nödvändigt eller 

viktigare än ett krav som är längre ner på listan, precis som figur 5 visar (Scrum Alliance 

2013; Gustavsson 2011). I och med att en produkt förändras kontinuerligt under hela projektet 

kan denna logg aldrig bli komplett, den kan bara förändras. Den personen som är ansvarig för 

produktloggen och dess innehåll är produktägaren (Sutherland & Schwaber 2011). 
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Något som är speciellt med produktloggen är att den beskriver användarhistorier ”user 

stories”, inte det direkta kravet. Användarhistorier ser ut på följande vis: ”[ROLL] ska kunna 

[KRAV ELLER FUNKTIONALITET] för att [ORSAK]”. Ett exempel på hur en 

användarhistoria kan se ut är ”Konsumenten ska kunna hitta varorna i ögonhöjd för att det 

ökar försäljningen av våra varor” (Gustavsson 2011:108). 

 

 
Figur 5: Produktbacklogg 

Källa: Louie, www.scrumalliance.org (2013) 

3.4.4 Sprintar och sprintbacklogg 

Från början till slut är Scrumprojektet uppdelade i små sprintar eller cykler av arbete. En 

sprint är en tidsperiod mellan två till fyra veckor som innehåller ett sprintplaneringsmöte, 

dagliga scrummöten, utvecklingsarbete, ett sprintavslut och en sprintåterblick (Sutherland & 

Schwaber 2011). Christiansson
1
 anser att i början av en sprint ska en kort första sprint, som 

kallas för sprint 0 hållas. Då läser projektmedlemmarna, som inte tidigare arbetat med Scrum, 

på om metoden och gör förberedelserna inför kommande sprintar. En av förberedelserna kan 

vara att samla in de redan självklara kraven. När det första riktiga sprintplaneringsmötet hålls 

delas mötet upp i två olika faser. Den ena fasen går ut på att målen och funktionaliteten ska 

bedömas inför nästa sprint. Detta görs genom att välja ut de objekt som finns i 

produktbackloggen och skapa en sprintbacklogg. Denna fas är till för alla intressenter och 

övriga involverade i projektet. Nästa fas går ut på att scrummastern och scrumteamet ska 

komma fram till hur projektteamet ska skapa ett inkrement som ska levereras vid 

sprintavslutet (Cohn 2013). 

                                                           
1
 Benneth Christiansson lärare informatik, föreläsning 4 april 2013 
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Sprintbackloggen är en del av produktbackloggen och skapas åt en specifik sprint för att då 

fungera som en produktbacklogg för enbart den sprintens uppgifter. Här kan utvecklare välja 

de uppgifter som passar deras kompetens bäst. När alla uppgifter genomförts i en 

sprintbacklogg kommer projektet till sprintavslutet, vilket är den avslutande delen i sprinten. 

Här levereras inkrement eller delresultat till kunden (Greening 2012). Innan nästa sprint 

påbörjas brukar ett så kallat ”sprint retrospective” eller sprintåterblick förekomma. Här gås 

föregående sprint igenom och produktägare tillsammans med scrumteamet och scrummastern 

utvärderar sprinten för att komma fram till vad som gick bra och vad som kan förbättras inför 

kommande sprint (Cohn 2013). 

3.4.5 Stå-uppmöten / Dagliga scrummöten 

I alla agila projekt görs dagliga stå-uppmöten där projektets status diskuteras , det är då 

obligatorisk närvaro för alla projektdeltagare. Det finns tre centrala frågor som diskuteras med 

alla projektdeltagare:” Vad har du gjort sedan förra mötet?”, ”Vad kommer du göra till nästa 

möte” samt ”Vad kan hindra dig från att lyckas?”. Projektdeltagarna blir då medvetna om ifall 

det finns eventuella problem i gruppen samt vad varje enskild person i gruppen kommer att 

göra under dagen (Sutherland & Schwaber 2011). Även i Scrum hålls dessa möten och de 

kallas då för dagliga scrummöten, närvarar gör scrummastern, scrumteamet och 

projektägaren. I Scrum är det scrummastern som leder mötet och har samma syfte som 

projektledaren i agil projektledning att se hur utvecklingen ser ut i den aktuella sprinten 

(Abrahamsson et al. 2002). 

3.5 Application Lifecycle Management 

Agil projektledning och projektledningsmetoden Scrum beskriver hur själva projektet 

hanteras under dess livslängd. Uttrycket Application Lifecycle Management (ALM) beskriver 

däremot hur en programvaru-applikation förvaltas genom hela dess livscykel, från den första 

idéen, genom utveckling och till slut dess underhåll så länge den är i drift. ALMs föregångare 

Software Developement Lifecycle (SDLC) fokuserar huvudsakligen på utvecklingsfasen, det 

vill säga livscykeln anses börja med ett krav och sluta när produkten är färdig och levererad. 

ALM är ett mer omfattande begrepp som även fokuserar på kravställningen och arbetet med 

produkten efter leveransen. Krav uppstår inte av sig själva, de utformas efter företagens behov 

och de idéer som finns. ALM stödjer detta och ger de intressenter som inte ingår i 

utvecklingsteamet en chans att påverka kraven och ge feedback på implementeringar under 

alla faser i ett projekt. Att en produkt är levererad innebär vidare inte att arbetet för 

utvecklingsteamet är klart. Felsökningar och utveckling av nya versioner baserat på feedback 

från intressenter innebär att arbetet fortsätter så länge produkten är i drift (Gousset et al. 

2012). ALM är det som binder samman hela utvecklingslivscykeln och säkerställer att 

utvecklingsarbetet innehåller alla nödvändiga steg för att koordinera alla aktiviteter i ett 

projekt (Rossberg 2008). 

  

Schwaber (2006:4) skriver att det finns 3 viktiga pelare som ALM vilar på: 

 

1. Spårbarhet av relationer mellan artefakter (”Traceability of relationships between 

artifacts”). 

 

Att korrelera krav, modeller, källkod, byggen (se definition i kapitel 3.8.3) och testfall i 

livscykeln hjälper till att visa att programvaran har levererat de funktioner som beställaren 

ville ha. Ökade behov av att koordinera utvecklingen med olika roller, arbetsplatser och 
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organisationer gör spårbarheten till en nödvändighet. För många företag är spårbarhet en 

manuell process, vilket försvåras i takt med att projektets storlek och omfattning ökar. Att 

hantera beroenden mellan ändringskrav med hög prioritet och den pågående utvecklingen kan 

ibland kännas som en omöjlighet. 

 

2. Automatisering av verksamhetsprocesser (”Automation of high-level processes”). 

 

Utvecklingsorganisationer använder sig ofta av en manuell process för att styra kopplingar 

mellan olika funktioner som analys och design eller bygge och testning. ALM effektiviserar 

processen genom att automatisera dessa kopplingarna och lagra all sammanhörande 

dokumentation på samma ställe. Exekverbara processbeskrivningar, det vill säga processer 

som motsvarar verkliga verksamhetsprocesser, är en fördel för alla företag som använder sig 

av manuella processer som ofta glöms bort. 

 

We had a consulting company define a methodology for us. We still have it on a 

shelf somewhere. A process needs to live in the tools we use if it’s ever going to be 

followed. (Schwaber 2006:4) 

 

3. Ge insyn i framstegen av utvecklingsinsatserna (”Providing visibility into the progress of 

development efforts”). 

 

Många projektledare har en begränsad insyn i utvecklingens framsteg och den lilla insyn de 

har får de ofta utläsa från subjektiva vittnesmål snarare än från objektiv data. Att automatiskt 

få en rapport när olika faser i projektet är klara, eller när ett bygge färdigställts, istället för att 

få olika information från olika personer i utvecklingsteamet effektiviserar arbetet för såväl 

chefer som utvecklare. 

3.6 Computer-Supported Cooperative Work 

Begreppet Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) myntades år 1984 av Irene Greif 

och Paul Cashman på en workshop där fokus var att diskutera utvecklingen av datorsystem 

som skulle stödja samverkande individer inom alla branscher i deras arbete (Bannon 1993; 

Grudin & Poltrock 2013). Ett av de huvudsakliga ämnen som diskuterades var användandet 

av e-post, vars programvaror vid tidpunkten var dåligt designade och inkompatibla mellan 

olika plattformar. Inspirationen till CSCW kom enligt Grudin och Poltrock (2013) från 

Douglas Engelbart, Whitaker (1996) skriver att ”om det finns någon som rättmätigt kan ses 

som CSCWs gudfader, måste det vara Engelbart”. Enligt Grudin och Poltrock (2013) hade 

Engelbart stora visioner att utöka människans intellekt och att bygga upp högpresterande 

arbetsteam genom teknologin. På 1960-talet startade Engelbart upp ett forskningsprogram på 

Stanford Research Institute (SRI) med avsikten att utforska hur användningen av datorer 

kunde utöka kunskapen hos användaren och människans intellekt i allmänhet. Under denna tid 

skapades en av de första datorstödda mötesmiljöerna av Engelbart och hans kollegor på SRI. 

Detta system kallades NLS-system och inkluderade många funktioner som det tog årtionden 

innan de blev användna på en bred skala, däribland videokonferenser (Baecker et al. 1995; 

Grudin & Poltrock 2013; Whitaker, 1996). Whitaker (1996) menar att Engelbarts vision var 

att förutom att kunna manipulera och plocka fram data ska användaren kunna skaffa sig 

kunskap om sin arbetsuppgift, om hur målet med uppgiften ska uppnås och om sin arbetsplats 

och sina medarbetare. Engelbart trodde att en miljö där användare kan dela information 

tillåter dem att dels utöka sin egen kunskap, men även ta del av andras kunskap genom att 

gemensamt samla kunskapen på ett och samma ställe (Whitaker, 1996). 
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Baecker (1993) beskriver CSCW som ”datorstödda koordinerade aktiviteter, som 

problemlösning och kommunikation mellan en grupp av samverkande individer”. Bannon och 

Schmidt (1989) definierar CSCW som ett försök att förstå naturen och egenskaperna hos 

kooperativt arbete med målet att designa lämpliga datorbaserade tekniker. Baecker (1993) 

menar att CSCW huvudsakligen är ett synsätt från ett teknisk perspektiv, ett sätt för grupper 

att samarbeta med ett tekniskt stöd, men enligt Bannon och Scmidt (1989) omfattar CSCW 

även förståelsen för arbetet i grupper och vad dessa grupper behöver för att prestera på bästa 

sätt, vilket visar på ett mer humanistiskt synsätt. 

3.7 Groupware 

Medan CSCW syftar till hur informationsteknologi stödjer grupper av individer i deras arbete 

(Bannon 1993), avser Groupware, även kallat Collaborative Software eller CSCW 

applikationer, de programvaror som praktiseras inom CSCW (Bannon 1993; Grudin 1994a). 

1978 myntades begreppet Groupware av de två forskarna Peter och Trudy Johnson-Lenz, vars 

tidiga och insiktsfulla artiklar diskuterade strukturerade former av kommunikation som 

meddelandehantering, digitala konferenser, relationsstruktureringar och verktyg 

beslutsfattande (Baecker et al. 1995; Johnson-Lenz, P & Johnson-Lenz, T 1990). Baecker 

(1993), Baecker et al. (1995) och Hughes et al. (1991) menar att Groupware tillsammans med 

CSCW representerar ett paradigmskifte inom systemutveckling, tidigare fokuserades 

forskningen och utvecklingen på relationen mellan dator och människa, och hur enstaka 

människors arbete kan effektiviseras av, eller ersättas med, datorer. Senare forskning inriktas 

istället på relationen mellan människa och människa och hur interaktionen mellan dessa kan 

stödjas av datorer och informationsteknik. 

 

När Peter och Trudy Johnson-Lenz införde begreppet Groupware definierade de termen som 

”avsiktliga grupprocesser och programvaran för att stödja dem”, denna definition ändrades 

senare till att innehålla mer specifika egenskaper. Ellis, Gibbs och Rein (1991) definierar 

Groupware som ”datorbaserade system som stödjer grupper av individer som engagerar sig i 

en gemensam uppgift och som tillhandahåller ett gränssnitt till en delad miljö”. I denna 

definition är begreppen ”en gemensam uppgift” och ”en delad miljö” speciellt viktiga, de 

exkluderar system som förvisso stödjer multianvändning men där användarna inte delar en 

gemensam uppgift (Ellis et al. 1991). 

3.7.1 Synkron och Asynkron programvara 

Ellis, Gibbs och Reins (1991) definition av Groupware specifierar inte om användarna måste 

vara aktiva i systemet samtidigt eller inte. Det finns programvaror som specifikt stödjer 

synkron användning, dessa program kallas real-time Groupware och innehåller funktioner 

som telefon- eller videokonferenser, delning av dokument vilket Google Drive är ett exempel 

på och verktyg för beslutstagande i grupper (Ellis et al. 1991). De programvaror som inte 

stödjer simultan användning kallas för asynkrona program, eller non-real-time Groupware. 

Asynskrona program stödjer kommunikationen och samarbetet mellan individer i en grupp 

som jobbar på olika tider eller av andra anledningar inte använder programmet samtidigt, 

särskilt typiskt är detta när gruppmedlemmarna befinner sig på olika platser. E-post är ett 

framgångsrikt och tydligt exempel på denna typ av Groupware (Baecker et al. 1995), även 

notifikationsverktyg, digitala forum och meddelandehantering är exempel på asynkrona 

program (Khoshafian & Buckiewce 1997 , se Lococo & Yen 1998). Figur 6 ger exempel på 

olika typer av synkrona respektive asynkrona typer av programvaror. 
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Figur 6: Olika typer av Groupware 

Källa: Khoshafian & Buckiewce(1997, se Lococo & Yen 1998:89) 

3.7.2 Användning 

Groupware möjliggör samarbete och ökad kommunikation, oavsett om det handlar om små 

arbetsgrupper eller stora organisationer, genom att länka samman individer med 

programvarulösningar. Groupware kan tillföra mycket till gruppen, det kan hjälpa och 

effektivisera utvecklingen av nya produkter genom projekthanteringsprogram och förbättra 

kontakten med kunder (Lococo & Yen 1998). Genom att låta alla intressenter få tillgång till 

samma information elimineras också bristen på kunskap om projektet, vilket ofta är en av de 

ursäkter som används när ett resultat inte uppnås (Lococo & Yen 1998). Peter och Trudy 

Johnson-Lenz (1990) menar att Groupware är mest effektivt när programvaran skräddarsys 

för en grupps avsikter och specifika behov.  

 

Det finns dock aspekter som kan göra användningen av Groupware misslyckad, Orlikowski 

(1992) diskuterar i sin rapport att framgången för implementationen av Groupware beror på 

användarnas attityd och förhållande till teknologin. Orlikowski (1992) menar att om 

användaren inte uppskattar eller förstår ändamålen med Groupware kan det hända att det inte 

används det på ett bra och effektivt sätt, en väldigt central del i implementeringen av 

Groupware är därför att se till att de framtida användarna har en bra förståelse för denna 

teknologi och att de uppfattar det som ett kollektivt verktyg, snarare än ett individuellt. 

Framgången för implementeringen av Groupware avgörs enligt Orlikowski (1992) direkt av 

hur väl användarna förstår programvaran i fråga och hur väl de tar den till sig, bättre förståelse 

och uppskattning från användarnas sida leder till effektivare användning av programvaran.  

 

Cockburn och Jones (1995) skriver att de ökade kraven på engagemang av användarna, 

jämfört med vad som krävs för att utföra individuella arbetsuppgifter, kan leda till att 

Groupware misslyckas med att förbättra arbetet. Ett exempel som de tar upp är det merarbete 

som uppstår till följd av själva samarbetet och minskad flexibilitet. Grudin (1994b) skriver i 

sin rapport att Groupware oftast inte förser alla medlemmar i gruppen med samma nytta, utan 
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att nyttan beror på deras tidigare erfarenheter, vilken roll de har i gruppen och deras uppgifter. 

Vissa personer måste även anpassa sig mer än andra vid användandet av Groupware och i 

dessa fall är det viktigt att demonstrera gruppens kollektiva nytta av att använda programmet 

för att alla gruppmedlemmar ska bli motiverade att lägga ner den extra energin som krävs 

(Grudin 1994b). Cockburn och Jones (1995) menar även att användarnas eventuella ovilja att 

dela information eller att få sitt arbete övervakat av andra gruppmedlemmar spelar en stor roll 

i Groupwares framgång eller misslyckande, Lococo och Yen (1998) samt Grudin (1994b) 

finner också att organisationens kultur spelar en viktig roll. Groupware får inte störa den 

sociala dynamik som är vanlig i grupper och organisationer (Grudin 1994b). 

3.8 Microsoft Team Foundation Server 

I slutet av 90-talet utvärderade Microsoft hur Visual Studio användes som en del i 

utvecklingsprocessen. Visual Studio är en programutvecklingsmiljö som används för att 

utveckla allt från konsolapplikationer till grafiska gränssnitt och webbsidor. Programmet 

tillfredställde behoven hos enskilda utvecklare, men hjälpte inte utvecklare att jobba 

tillsammans som ett team på det sätt som önskades (Gousset et al. 2012). Gousset et al. (2012) 

menar att i många utvecklingsprojekt pusslades egna lösningar ihop av en mängd olika 

program för att täcka de behov och alla de funktioner som behövs i ett projekt, denna mix av 

program kan dock vara svår att sätta upp, underhålla och, inte minst, interagera med. Under de 

senaste tio åren har Microsoft jobbat med att skapa utvecklingsverktyg som designats för de 

ständigt växande teamen inom programvaruutveckling. Det är inte nog att stödja individuella 

bidrag i teamet, samverkan av bidrag i större grupper måste också organiseras och inkludera 

externa intressenter, som till exempel kunden som programvaran utvecklas för (Blankenship 

et al. 2013). Gousset et al. (2012) menar att Microsofts vision var att tillhandahålla en 

integrerad samling verktyg och funktioner designade för att täcka behoven hos hela 

utvecklingsteamet, och alla de roller som ingår i ett projekt. Således släpptes Visual Studio 

Team System tillsammans med Visual Studio 2005.  

 

 
Figur 7: Uppbyggnaden i TFS 2012 

Källa: www.nakedalm.com (2013) 
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Centralt i Visual Studio Team System var Team Foundation Server (TFS) som tillhandahöll 

en knutpunkt där alla medlemmar i ett utvecklingsteam kan samverka (Gousset et al. 2012). 

Gousset et al. Menar också att TFS var det första verktyget som tillhandahöll en enhetlig 

lösning för versionshantering (med historik av ändringar), spårning av buggar, krav, uppgifter 

med mera, det vill säga det som i TFS benämns som ”work items” och automatiserade 

byggkompileringar. Genom att länka samman dessa artefakter och funktioner strävade 

Microsoft efter att erbjuda en helhetslösning som innebar fullständig spårbarhet, rapportering 

och projekthantering. Denna typ av helhetslösning hjälper till att hantera den ständiga ökning 

i kompexitet inom programvaruutvecklingen som sker (Blankenship et al. 2013; Gousset et al. 

2012). TFS 2012 är en central del av Microsofts Application Lifecycle Management-lösning 

och en samarbetsplattform som ska effektivisera utvecklingsprojekt samt har stöd för att 

hantera programvaruapplikationer under hela dess livscykel(Gousset et al. 2012). Figur 7 

visar hur TFS 2012 är uppbyggt och de olika delar som finns i programmet, TFS går även att 

komma åt genom bland annat Microsoft Office program som Excel och PowerPoint . 

3.8.1 Processmallar och modifiering 

Strukturen i TFS 2012 är baserad på olika ”processmallar”, det vill säga en samling XML-

filer som består av detaljer om hur utvecklingsprocessen ska fungera, som stödjer teamets 

arbetsflöde genom definitioner av olika work items (exempelvis user stories eller product 

backlog items) i produktbackloggen, olika rapporter, roller och andra artefakter 

(Guckenheimer & Loje 2012; Gousset et al. 2012). De mest synliga skillnaderna mellan de 

olika mallarna är work item-typerna, dessa avgör hur medlemmarna i teamet hanterar 

produktbackloggen och registrerar status allt eftersom arbetet fortgår samt hur 

tidsestimeringen och tidsrapporteringen går till (Guckenheimer & Loje 2012). De två 

vanligaste mallarna är: 

- Visual Studio Scrum, designad enligt den agila metoden Scrum. Kundens krav, och typen av 

work items, definieras som ”product backlog items” som sedan bryts ned i mindre uppgifter 

(”tasks”). 

- MSF for Agile Software Development, bygger på generell agil projektledning och innehåller 

en bredare samling artefakter än Visual Studio Scrum. Kundens krav definiera här som så 

kallade user stories som beskriver hur systemet är tänkt att användas och som i sin tur bryts 

ned i mindre uppgifter (”tasks”) (Guckenheimer & Loje 2012; Gousset et al. 2012).  

 

Gousset et al. (2012) skriver att ett viktigt faktum inom programutveckling är att det inte finns 

en standardprocess eller arbetsmetod som passar alla typer av projekt. De menar att TFS 

därför designades för att vara flexibelt och modifierbart och Ehn och Sandstrøm (2012) anser 

att TFS 2012 snarare är en levande plattform än en fixerad produkt då systemet kan 

modifieras och utökas för att motsvara de behov som finns. 

 

One methodology cannot possibly be the ”right” one, but there is an appropriate, 

different way of working for each project and project team. (Cockburn 1999, 

citerad i Guckenheimer & Loje 2012:19) 

 

Gousset et al. (2012) anser att mallen MSF for Agile Software Development passar som en 

utgångspunkt för team som vill skräddarsy och skala ner en processmall för att matcha just 

deras behov och arbetsmetod. Boehm och Turner (2004:152) ger däremot rådet att: ”Build 

your method up – Don’t tailor it down” och menar att metoden eller processen ska byggas 

upp, inte skalas ner. Det kan vara svårt att skala ner en stor metod för att den ska passa de 

behov som finns, det kan då vara lätt att gå den säkra vägen och använda hela processmallen, 
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vilket ofta blir onödigt dyrt och omständigt för användarna. De menar att det är bättre att 

starta med relativt små metoder och bara lägga till funktionalitet när de klart kan berättiga de 

ökade kraven på användare och kostnader (Boehm & Turner 2004; Gluckenheimer & Loje 

2012). 

3.8.2 Planering och webbklienten 

Gousset et al. (2012) menar att det agila manifestet definierar flertalet principer som påverkar 

hur teamet hanterar sitt projekt. Istället för att planera och schemalägga hela projektet, som 

vid användning av till exempel vattenfallsmodellen, tillåter det agila teamet att planen ändras 

och utvecklas allt efter som projektet fortgår. Arbetet delas in i efterföljande sprintar eller 

etapper som bör vara mellan 2-4 veckor vardera. Ehn och Sandstrøm (2012) menar att till 

lanseringen av TFS 2012 ändrades den så kallade webbaccessen för att omfamna de agila 

planeringsprinciperna. Webbaccessen är en webbaserad klient i TFS där hanteringen av bland 

annat sprintar eller etapper, produkt- och sprintbackloggen, projekttavlan, grupper och 

behörigheter sker (Blankenship et al. 2013; Gousset et al. 2012). Gousset et al. (2012) menar 

att en av de största anledningarna till att Microsoft designade TFS 2012 som en helt 

integrerad lösning var för att göra det möjligt att ta fram heltäckande rapporter baserade på 

projektets status. För att kunna fatta viktiga beslut om resurstilldelningar, nedskärningar, 

prioriteringar och ändringar, krävs god information om alla delar i projeketet. Detta kan, 

enligt Gousset et al. (2012), uppnås genom den multidimentionella inblicken som är ett 

resultat av den helhetslösning som finns i TFS. 
 

 
Figur 8: Startsidan i webbklienten 

Källa: Gousset et al (2012:209) 
 

Startsidan i webbklienten, se figur 8, tillhandahåller en sammanfattning av den pågående 

sprinten eller etappen. Den består av bland annat en så kallad ”burndown chart” som visar hur 

trenden ser ut för sprinten, med andra ord hur återstående arbete har minskat (eller ökat) med 

tiden. På startsidan finns också ”team favorites” där teamet kan lägga till önskade 

”applikationer”, till exempel olika grafer, notiser om antalet krav i produktbackloggen, svar 

på feedback eller kodgranskningsbegäran (”code review”) etc. Vidare finns där länkar till 
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bland annat projektportalen där kunder, intressenter och medlemmar i teamet kan nå projektet 

och bland annat lägga in krav och önskemål. På startsidan finns också produktbackloggen 

som innehåller alla kundens krav och projekttavlan på vilken projektdeltagare kan se vad som 

ska göras i nuvarande sprint samt en genväg för att lägga till krav i produktbackloggen (Battat 

2013; Gousset et al. 2012). 

 

Gluckenheimer & Loje (2012) anser att webbklienten kan hjälpa till att svara på de frågor som 

ställs vid de dagliga stå-upp eller scrummötena. Anteckningar och data om de automatiserade 

byggkompileringarna samt testrekommendationer kan stödja svaret på frågan om vad som har 

gjorts sedan förra mötet. Projekttavlan ger en bild på vad som finns att göra under sprinten 

och hjälper till att svara på frågan om vad som ska göras till nästa möte. Listan med 

identifierade problem (”issues”) eller hinder (”impediments”) ger svar på frågan om vilka 

hinder som finns i vägen för att teammedlemmarna ska lyckas med deras arbete. 

Gluckenheimer och Loje (2012) menar att detta inte ersätter det fysiska mötet, men att det 

eliminerar tvister som kan uppstå om informationen som kommer upp på mötet. Teamet kan 

då fokusera på rätt saker istället för att ifrågasätta vems uppgifter och information om arbetet 

som är sanna. 

 

Gluckenheimer & Loje (2012) menar att produktbackloggen är den nuvarande 

överenskommelsen mellan utvecklingsteamet och projektets intressenter gällande vad som ska 

implementeras, samt att den ska skrivas med termer som intressenterna kan förstå. 

Produktbackloggen är enkelt uttryckt en lista med krav, som tagits fram i samarbete med 

kunden eller intressenter, som ännu inte planerats in i en sprint. Dessa krav kallas ”product 

backlog items” eller ”user stories” och bryts senare ner i mindre uppgifter eller ”tasks”, som 

teamet kan ta sig an och börja jobba med (Battat 2013; Gousset et al. 2012). Enligt Gousset et 

al. (2012) är produktbackloggen ett användbart verktyg för samarbete med kund och andra 

intressenter. När ett nytt krav kommer in från kunden läggs det i produktbackloggen, se figur 

9, där tidsåtgången kan estimeras och prioritering mellan krav kan göras i samverkan med 

kunden. Här kan även en storyboard för kravet skapas, detta för att visuellt visa för kund och 

andra deltagare i projektet en bild över slutprodukten (Gousset et al. 2012). 
 

 
Figur 9: Produktbackloggen i TFS 2012 

Källa: Gousset et al. (2012:211) 
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När kraven har identifierats och planerats in i en sprint hamnar de i sprintbackloggen, här 

bryts kraven ned till små, hanterabara uppgifter, även kallade ”tasks”, som kan tilldelas till de 

olika projektmedlemmarna som ska slutföra dem. I sprintbackloggen finns även grafer över 

hur arbetet i sprinten fortgår (Battat 2013; Gousset et al. 2012) se figur 10. 
 

 
Figur 10: Sprintbackloggen i TFS 2012 

Källa: Gousset et al. (2012:213) 
 

När planeringen av sprinten är klar och alla krav brutits ner till mindre uppgifter är det dags 

att börja designa och utveckla. Under detta arbete kan det vara till hjälp att ha en plats för att 

enkelt kunna se de uppgifter som finns tillgängliga och snabbt kunna bedöma projektets 

status. För detta används vanligtvis en projekttavla i form av en whiteboard med post-it lappar 

som flyttas mellan kolumnerna ”inte påbörjat”, ”påbörjat” och ”klart” (Gousset et al. 2012). 

Detta fungerar bra för team som jobbar på samma plats, men skapar problem då 

teammedlemmarna jobbar på olika geografiska platser eller inte har tillgång till ett gemensamt 

kontor. I TFS 2012 finns det en digital projekttavla, se figur 11, som ska visualisera 

sprintbackloggen och övervinna de begränsningar som finns hos en traditionell fysisk 

projekttavla (Gluckenheimer & Loje 2012; Gousset et al. 2012). Projekttavlan i TFS 

tillhandahåller ett sätt att interagera med de uppgifter eller ”tasks” som finns i 

sprintbackloggen, genom drag-and-drop funktionaliteten flyttas dessa mellan kolumnerna, och 

ger en visuell bild över sprintens status (Gluckenheimer & Loje 2012). Då gränssnittet i 

webbklienten är touchscreen-anpassat kan det användas på en stor pekskärm, i till exempel ett 

mötesrum för att ha den tillgänglig vid de dagliga stå-upp eller scrummötena, för att behålla 

känslan av en fysisk projekttavla. Samtidigt kan medlemmar i teamet som inte finns på 

samma geografiska plats komma åt den från sina egna datorer då alla kopplas till samma 

databas i TFS (Gluckenheimer & Loje 2012; Gousset et al. 2012). 
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Figur 11: Projekttavlan 

Källa: Gousset et al. (2012:216) 

3.8.3 Versionshantering, automatiska byggen och feedback 

Gousset et al. (2012) anser att när fler än en person jobbar med utveckling i ett projekt blir 

hanteringen av källkoden ett problem. Om två personer jobbar med samma fil måste 

överskrivningar förhindras och sammanfogningar av kod göras. De menar vidare att många 

organisationer bara använder ett system för att lagra filer och dela dem med varandra, utan att 

ha något sätt att kontrollera att inte ändringar i källkoden försvinner när arbete sker parallellt i 

samma fil. I TFS finns en inbyggd versionshantering som innehåller hela historiken av 

ändringar i teamets källkod, alla relaterade filer och de ”work items” i produktbackloggen 

som filerna kan länkas ihop med, samt lagras dessa på ett kontrollerat sätt (David et al. 2007; 

Gluckenheimer & Loje 2012). Versionshanteringen i TFS 2012 innefattar funktionalitet som 

in- och utcheckning av kod och filer, det vill säga att utvecklaren kan lämna in och hämta ut 

färdig kod från verktyget. Vidare finns funkationalitet för ”branching” (en kopia av filen 

skapas för att tillåta att två eller fler teammedlemmar kan jobba med samma del av ett projekt 

samtidigt), ”merging” (sammanfogar koden i de olika kopiorna av en fil för att få med alla 

ändringar som gjorts) och ”shelving” (möjligheten att lagra filer på servern i TFS utan att 

checka in dem till versionshanteringen vilket är användbart vid väntan på att till exempel en 

kodgranskning ska göras) (David et al. 2012; Gousset et al. 2012). 

 

TFS 2012 Build är en automatiseringsmotor för hanteringen av byggkompileringar (Ehn & 

Sandstrøm 2012). Efter versionshantering är automatiserade byggkompileringar det viktigaste 

som kan göras för att förbättra kvaliteten på programvaran som utvecklas anser Gousset et al. 

(2012). De menar att arbetet med att sätta ihop alla delar av en programvara ofta är en 

komplex och tidskrävande process där det lätt uppstår fel. Att göra detta automatiskt genom 

byggkompileringar effektiviserar arbetet och gör det möjligt att testa programvaran så tidigt 
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som möjligt, detta sker oftast under natten för att resultatet ska vara tillgängligt för 

utvecklarna på morgonen (Gousset et al. 2012). 

 

Gousset et al. (2012) anser att det är viktigt att engagera projektets intressenter för att försäkra 

att det finns en klar förståelse för vad intressenterna vill få ut av produkten och att oavsett hur 

mycket tid som spenderas på kravspecifikationen kommer sällan delleveransen efter den 

första sprinten leva upp till kundens förväntningar och krav. Utmaningen för utvecklingsteam 

är därför att hitta ett sätt att fånga in ”feedback” från kunden på ett sätt som går att analysera 

och agera utifrån. I TFS inkluderas en funktionalitet kallad ”Feedback Request”, denna kan 

skickas via mejl till de intressenter som kan ge feedback på arbetet som utförts genom 

”Feedback Client for TFS”. Mejlet innehåller en länk direkt till testet eller en installationslänk 

för klienten om denna inte använts förut. Via feedback klienten kan intressenten välja att 

lägga till kommentarer och skärmbilder, spela in video på vad som händer på skärmen när de 

gör testet eller bara spela in ljud. Gousset et al. (2012) samt Gluckenheimer och Loje (2012) 

anser att detta binder ihop kommunikationen med intressenterna i projektet och ger 

utvecklingsteamet möjligheten att engagera intressenterna i utvecklingsprocessen. 

3.8.4 Stöd för projektledning 

Då alla krav, work items, testfall, byggkompileringar, källkodsfiler, kodgranskningar och 

feedback responser hanteras via TFS blir det enkelt för projektledaren att följa de framsteg 

som görs i projektet och tolka rapporterna på rätt sätt enligt Gousset et al. (2012). De menar 

även att TFS underlättar kommunikationen i teamet och undanröjer informationsklyftor 

genom integrerade verktyg som ärendehanteringen - med andra ord hanteringen av work 

items i produkt- och sprintbackloggen och projekttavlan, och versionshanteringen, 

förvaringen av källkodsfiler samt in- och utcheckning av kod (Gousset et al. 2012). Även 

synligheten i projekt förbättras eftersom, projektledare enkelt kan se statistik över projektet 

och på förhand kan ta hand om problem och hinder genom att identifiera mönster och trender 

i projektet (Gousset et al. 2012). 

3.8.5 Nyheter i TFS 2012 

Det finns många uppdateringar och nyheter i TFS 2012 gentemot den version som släpptes 

2010, några av dessa delar är projektportalen, ”code review” och feedbackverktyget. Något 

som inte funnits i tidigare versioner är en projektportal. Det är en sida där kunden eller 

intressenterna kan nå projektet och lägga till ”work items” direkt i produktbackloggen som 

behandlas vid nästa sprintplanering. Det finns även tillgång till en wiki sida där all 

dokumentation som rör projektet kan läggas upp, det kan bland annat vara en kravinsamling, 

riskanalys eller liknande. Kunden kan via projektportalen få ut rapporter om projektets 

utveckling och status. En möjlighet som kunden och alla andra deltagare har är att kunna 

skapa diskussioner i portalen, vilket gör att kunden kontinuerligt har kontakt med 

projektetteamet. 

 

Inom utvecklingsområdet finns det många faktorer som kan påverka projekten som använder 

TFS. En daglig uppgift som utvecklare har är att checka in och ut kod mellan Visual Studio 

och TFS. Vi har upplevt att den uppgiften var väldigt enkel då Visual Studio är integrerat med 

TFS. Så fort en incheckning skedde uppdaterades TFS och andra deltagare kunde se att 

uppgiften var incheckad. Fler program än Visual Studio kan integreras med TFS, det är till 

exempel fullt möjligt att integrera med Eclipse, Microsofts Powerpoint och Excel. 



30 

 

I TFS 2010 fanns det möjlighet för utvecklare att göra en kodgranskning, vilket innebär att 

utvecklaren låter en annan person granska och kontrollera dennes kod. Detta görs för att skapa 

så bra kod som möjligt. När en utvecklare vill begära kodgranskning skickar denne en 

förfrågan till annan teammedlem som väljer att acceptera eller ej. Om denne accepterar 

skickas en länk med den koden som ska granskas.  

Figur 12 visar hur kodgranskningen ser ut i TFS 2012, från TFS 2010 har bland annat det 

grafiska gränssnittet har ändrats samt att ett diskussionsforum har lagts till så att utvecklarna 

kan kommunicera med varandra för att ta fram den bästa möjliga koden. De röda och gröna 

färgerna gör så att funktionalitet blir mer användarvänlighet då en tydlighet skapas.  

 

 
Figur 12: Code review 2012 

Källa: Författarna 
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel redovisar vi den data som vi samlat in på företaget ÅF i samband med vårt 

examensarbete. Vi inleder med att presentera ÅF som företag och avslutar kapitlet med den 

information som vi kunnat utläsa från våra intervjuer på företaget, uppdelat på de olika 

områdena agil projektledning och TFS. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Om ÅF 

ÅF är ett över 100 år gammalt företag som har sin grund i ångpanneindustrin men som idag 

erbjuder tjänster inom fyra olika divisioner med underordnade sektioner. Företaget har över 

6800 medarbetare och kontor världen över. De fyra divisionerna är: 

Division International som erbjuder tekniska konsulttjänster och rådgivning i över 70 länder 

runt om i världen inom områdena energi, infrastruktur och industri. 

Division Industry har en ledande position inom processteknik, automation, industriell IT, 

elkraft och mekanisk teknik. De tillhör de tio främsta teknikkonsultföretagen i världen inom 

massa- och pappersindustrin och har ca 1350 medarbetare, varav 90% av dem jobbar i 

Sverige. Det är på den här divisionen vi gör vårt examensarbete, under sektionen industriell 

IT. 

Division Infrastructure erbjuder konsulttjänster för infrastrukturell utveckling och förbättring 

inom områdena installation, samhällsbyggnad, ljud och vibrationer, belysning och miljö. 

Deras kunder finns främst inom den offentliga sektorn. 

Division Technology erbjuder konsulttjänster för utveckling av produkter, telekom samt 

försvar och säkerhet. De har många uppdrag inom fast och mobil telekommunikation. 

På sektionen industriell IT, där vi har genomfört vårat examensarbete, är några av de tjänster 

som erbjuds förstudier, analyser, projektledning, systemdesign och utveckling samt databaser. 

På kontoret i Karlstad arbetar 21 personer där tre av dem är kvinnor. De har en bred 

verksamhet med fokus på konsulttjänster för pappers- och massaindustri, järn- och stålindustri 

samt lager- och logistiklösningar för industri. 

4.2 Intervjusammanställning 

I den här delen har vi sammanställt våra intervjuer utifrån personernas roller och oberoende 

av om de har använt verktyget Team Foundation Server eller inte. Richard Hellberg och Sven 

Dahlström har aldrig tidigare använt verktyget TFS. Av de deltagare som använt Team 

Foundation Server är Fredrik Larsson den enda som använt TFS 2012, de andra deltagarna har 

använt TFS 2010. Vi har även valt att intervjua Nicklas Borg som aldrig tidigare arbetat i 

agila projekt eller TFS. Anledningen till att vi har valt dessa personer är för att vi ska kunna 
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fånga eventuella saknader eller nackdelar med de tidigare använda programmen och 

verktygen. 

 

4.2.1 Att använda agila metoder 

Alla respondenter hittar flera fördelar samt nackdelar med att använda agila metoder i projekt. 

Ett krav som våra respondenter ser är att alla deltagare och intressenter i projektet behöver ha 

kunskap och om vad de agila metoderna innebär och vad som krävs av dem, inklusive 

kunden, ”om kunden inte är med på vad de agila metoderna innebär blir det svårt att få ett 

lyckat projekt” menar utvecklare Sven Dahlström som har erfarenhet från den agila metoden 

Scrum. ”Om kunden är engagerad och kan de agila principerna, gör det också att alla i 

projektet blir mer engagerade” säger projektledare X som tidigare arbetat i flera agila 

projektet. 

 

I ett projekt som projektledaren Richard Hellberg arbetat med var projektet redan tidsmässigt 

försenat när han tog vid som projektledare, projektgruppen valde då att gå ifrån de agila 

metoderna för att hitta en bättre lösning på problemet. Detta lyckades inte utan det var svårt 

att ”få tillbaka projektet på fötter igen”. Eftersom detta projekt inte följde de agila metoderna 

till fullo och dessutom gick från det upplevde Hellberg att det var svårt att hitta en bra balans 

mellan traditionell och agil projektledning. Johan Dahl, seniorutvecklare, beskriver liknade 

problem i samma projekt: ”i det projektet som vi arbetade i var projektplanen och 

sammanfattningen inte gjord enligt de agila metoderna, blandningen med vårt agila tänk och 

deras (kundens) traditionella projektledningstänk fungerade inte så bra så vi gick ifrån de 

agila metoderna helt vilket ledde till svårigheter i projektet”. Det finns andra faktorer som 

kan påverkas om projektet inte följer de agila metoderna till fullo, en av utvecklarna har 

använt veckomöten istället för dagliga scrum möten i ett projektet vilket gjorde att 

utvecklaren hade svårigheter med att veta projektet status. En annan nackdel kan vara att agila 

principer inte fungerar i alla sortes projekt. Nicklas Borg, utvecklare och projektledare, 

arbetar idag med väldigt små projekt och tror inte att de agila metoderna hade fungerat i de 

projekten eftersom hans arbete fokuserar på bland annat installation av olika programvaror. I 

den agila projektledningen krävs det att man har en projektgrupp på fem till nio personer, om 

det inte finns så pass många personer i projektet kan de vara svårt att kunna dela upp projektet 

i mindre delar då varje person får väldigt få arbetsuppgifter.  

 

Fördelarna med agila metoder är många, projektledare X tycker att ”det är viktigt att vara 

tydlig och att hålla kolla på sin förändringslogg, i de agila metoderna är det lättare att 

förändra saker under projektets gång genom att kunden hela tiden är engagerad i projektet. 

Som projektledare tycker jag att det underlättar att jobba agilt då det är väldigt enkelt att 

följa upp projektet när man jobbar med sprintar och sprintavslut.”. Ständig återkoppling 

under projektet med bland annat kunden är något som utvecklaren Anna Andersson-

Blomqvist uppmärksammat när hon använt sig av de agila metoderna. Hon menar också att 

sprintbackloggen gjorde att hon fick mer kontroll på projektet och sina dagliga uppgifter. Att 

arbeta i grupp och att tillsammans se till att arbetet blir gjort är också en av de upplevda 

fördelarna hos våra respondenter som har jobbat agilt. Nicklas Borg är den enda som tidigare 

aldrig arbetat i agila projekt men han ser fördelarna med delleveranser och sprintar vid större 

projekt. 

 

De dagliga scrum- eller stå-upp-mötena är något som anses som en väldigt stor fördel för 

flertalet av våra respondenter, ”projekten blir mer interaktiva och man får reda på vad andra 
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personer i teamet håller på med” berättar Sven Dahlström. Alla deltagare som träffas på 

möterna får en större inblick i vad som gjorts, vad som ska göras och vilka problem 

gruppmedlemmarna haft med sina uppgifter. 

 

4.2.2 Microsoft Team Foundation Server 

4.2.2.1 Fördelar i TFS 

TFS är ett verktyg som enbart fem av våra åtta respondenter har arbetat i och har kunskap om. 

Den version som främst använts är TFS 2010. Den största fördelen som våra intervjupersoner 

ser med TFS är att allting är samlat på ett och samma ställe. Vilket innebär att alla de tidigare 

verktyg som använts i projekten så som ärende-, versions- och källkodshantering med mera 

nu finns på ett och samma ställe. Utvecklare Y hävdar att ”TFS är mer överskådligt och 

enklare då allt är på samma ställe. En av de bästa sakerna är att man byggt ett 

användargränssnitt runt ärendehanteringen och bygger in mycket annat så att man hjälper 

alla roller i projekt att använda det.” Då allt finns på samma ställe hjälper det 

projektledningen att få en bättre överblick över projektet och utvecklarna känner att 

projektledaren har koll på vad som görs. 

 

Även projektledaren Richard Hellberg som känner till verktyget men inte använt det, är 

positiv till ett liknande verktyg ”som projektledare skulle det vara fantastiskt att jobba i ett 

sånt här system. För det skulle ge nått sätt att hålla ihop allting på, man skulle få en helhet 

och inte behöva dirigera folk till tusentals andra olika system, länkar och sidor och så 

vidare”. Fredrik Larsson, utvecklare, har bara använt verktyget en gång i ett väldigt litet 

projektet men ser potential i en bättre strukturering av arbete. Han har tidigare arbetat med 

flera olika verktyg för att få samma funktionalitet som TFS. Projektledare X tycker att det vid 

användning av TFS varit väldigt lätt att flytta arbetsuppgifterna mellan produktbackloggen 

och sprintbackloggen, TFS erbjuder också en koppling  när en utvecklare checkar in sin kod, 

då kan denne koppla incheckningen mot en specifik uppgift i sprintbacklogen. 

4.2.2.2 Saknade delar och nackdelar i TFS 2010 samt tidigare använda programvaror 

Något som våra intervjupersoner tycks sakna i ett liknade verktyg är en portal för projekten 

där man kan styra arbetet, istället för att använda olika verktyg för olika delar i projekten. 

Även ett program där det läggs mer än bara fokus på ärendehantering och källkodshantering. 

Nicklas Borg, utvecklare, skulle vilja ha ett användarvänligt program, som beter sig på ett 

”snällt” sätt och är enkelt att arbeta med och förstå. Även han har använt olika program för 

olika delar i projekten. I TFS finns det olika mallar (se defintion i kapitel 3.8.1), en risk med 

att anpassa mallarna till ett specifikt projekt upplevde utvecklare Y. I det projektet som 

utvecklare Y arbetade i hade projektledningen ändrat en mall som var anpassad till det 

specifika projektet. Utvecklare Y upplevde då stora svårigheter, en sak som var svårt var att 

komma ihåg vad som skulle göras efter en uppgift gjorts klart, att kolla i den manual som 

projektledning tagit fram gjordes dagligen. 

 

Fredrik Larsson, utvecklare, har använt en väldigt liten del av TFS och han ansåg att det var 

väldigt rörigt i början men tror att det är en vanesak. TFS är väldigt komplext, genom alla 

funktioner och möjligheter som finns, och det är mycket att hålla reda på vilket är en nackdel 

tycker Johan Dahl, utvecklare. De menar att TFSs styrka kan även upplevas som en nackdel 

vid början av anvädningen av verktyget. 
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4.2.2.3 Webbklient i TFS 

Om kunden aldrig tidigare arbetat med TFS kan det ibland vara svårt med ”webbaccessen” 

berättar projektledare X. En fördel är att kunden och intressenterna i projektet hela tiden kan 

vara delaktiga i projektet, detta genom tillgång via webbklienten och projektportalen i TFS. 

Men förutsättningen är att kunden, intressenterna och projektledningen förstår vilka 

möjligheter som finns i TFS och framför allt hur de kan utnyttjas i projektet .Webbklienten 

kan dock ibland uppfattas som rörig och svår, det finns ett flertal möjligheter att göra saker 

direkt från webbklienten men det krävs kunskap om vad som kan göras anser, utvecklare 

Johan Dahl. 

4.2.2.4 Funktioner och utveckling i TFS 

De funktioner som våra intervjupersoner använt är framförallt kodgranskning, 

ärendehantering, källkodshantering samt automatiska byggen. Dessa har fungerat bra, våra 

intervjupersoner har tyckt att det varit enklare nu när alla funktioner finns samlat i en 

programvara, istället för att använda olika program för varje del. Utvecklaren Anna 

Andersson-Blomqvist är en av dem som använt källkodshanteringen, hon menar att själva 

kodningen i TFS har blivit mer effektiv då TFS stödjer och är integrerat med Visual Studio 

som varit det program som de använt för kodning. 

4.2.2.5 Kommunikation i TFS 

Att använda TFS som kommunikationsverktyg är det inte många av intervjupersonerna som 

gjort, dock har de sett skillnad när de använt verktyget. ”Det kändes som om det inte 

behövdes någon mer avstämning så som projektmöten med projektgruppen än de dagliga 

scrummötena i projektet eftersom alla parter är delaktiga i verktyget också har deltagit i de 

dagliga typiska mötena” anser utvecklare Y. Dock är det en förutsättning för att uppnå en bra 

kommunikationen i TFS att alla deltagare i projektet förstår hur man använder verktyget. 

Utvecklare Y deltog i ett projekt där testaren inte var så aktiv i TFS, de fick då hela tiden 

dubbelkolla med denne för att meddela att det var dags för testning. Anna Andersson-

Blomqvist, utvecklare, upplevde en stor fördel när hon använde sig av TFS i ett projekt, ”Om 

man är bra på att ta till sig de uppgifter som finns och att sköta det här med att skriva sitt 

namn på uppgiften och så vidare så underlättar det kommunikationen, då man inte behöver 

ringa eller maila för att meddela att ”nu gör jag den här uppgiften” eller liknande”. 

 

Kunden är en viktig faktor för att kommunikationen ska fungera, om denne förstår TFS finns 

möjligheter att lägga till nya krav direkt i produkt backloggen samt ha bra koll på projektets 

status tycker projektledare X. En annan fördel med TFS upplevde utvecklaren Anna 

Andersson-Blomqvist ”Som utvecklare tyckte jag att det var bra att man i TFS kunde tilldela 

sitt namn på en specifik uppgift i sprintbackloggen, då slapp man oklarheter”. 

Kommunikationen har även påverkats positivt internt då allting är samlat och varje enskild 

individ kan se vad som gjorts och vad som ska göras i projektet. 
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5. Analys 

___________________________________________________________________________ 

 

I analyskapitlet har vi valt att dela upp analysen i fyra delar, den första delen presenterar för- 

och nackdelar med agil projektledning, andra delen tar upp för- och nackdelar med Team 

Foundation Server 2012, i den tredje delen analyserar vi användningen av processmallar i 

TFS och i den fjärde delen tittar vi på rollernas påvärkan, där kommunkation och 

engagemang/återkoppling är två områden som vi identifierat där rollerna påverkas som mest. 

 

5.1 För- och nackdelar med agila projektledningsmetoder 

5.1.1 Fördelar med agila projektledningsmetoder 

En av de största fördelarna med agila projektledningsmetoder är att kunna inbjuda till 

förändringar under projektet gång. Detta ger kunden möjlighet att hela tiden vara med och 

påverka projektets riktning. Både hos de agila manifesten och hos de agila 

grundvärderingarna speglas förändring som en viktig pelare för att agil projektledning ska 

fungera. Ketih (2010) menar att i den traditionella projektledningen blir det ofta svårt att 

förändra projektet under dess livstid och orsakar därför problem under denna tidsperiod. Inom 

alla agila metoder sker ett sprintavslut när en sprint är färdig. Då levereras delresultat till 

kunden och det är även här i processen som kunden kan vara med och påverka projektets 

fortsatta inriktning och utformning. Det stämmer väl överens med vad projektledare X tycker. 

X upplevde att en fördel med att arbeta agilt var att det är enkelt att följa upp och se om 

leveransen uppfyller de krav som kunden ställt. X har upplevt att det är lättare att förändra 

saker under projektets gång när projektet genomförs agilt. Projektledaren får då bättre och 

enklare kontroll över sprintbackloggen och får därmed en översikt av projektets status. Det 

kan finnas viss osäkerhet från kunden i början av ett projekt om vad de vill ha vilket kan leda 

till att kunden vill göra förändringar under projektets gång. Då agil projektledning välkomnar 

förändring blir detta till en stor fördel för kunden. Genom att alltid arbeta med delresultat och 

avstämningar med kunden blir detta sparsamt då denne hela tiden kan vara med och studera 

projektets utveckling och minska eventuella fel och problem längs vägen. 

Delaktighet från alla i projektet är också en grundläggande princip i agil projektledning. Alla 

agila projekt innehåller dagliga stå-upp-möten, eller scrummöten, där deltagarna får insyn i 

varandras arbete genom att svara på tre frågor: ”Vad har du gjort sedan förra mötet?”, ”Vad 

kommer du göra till nästa möte” samt ”Vad kan hindra dig från att lyckas?”. Deltagarna blir 

då upplysta om de eventuella problem som behöver lösas (Gustavsson 2011). Att gruppen blir 

mer interaktiv och personerna blir mer engagerade i andras arbeten har Sven Dahlström, 

utvecklare, erfarit. Det hela bygger på en utvecklad och fungerande kommunikation mellan 

deltagarna i arbetsgruppen. Alla deltagare i projektet är hela tiden medvetna om vad som 

händer och sker i projektet och kan då engagera sig och genom att använda den samlade 

kompetensen hos gruppen där alla har fokus på det gemensamma resultatet för kunden blir det 

lättare att nå målet. 
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5.1.2 Nackdelar med agila projektledningsmetoder 

Ovissheten över ett projekts kostnad är en av de nackdelar som Projektledare X upplevt i agila 

projekt. X hade en diskussion med kunden i projektet om kostnaden vilket var svårt att ta 

fram då sprintarna vad olika omfattande. Det är en grundprincip för kunden att veta hur agil 

projektledning fungerar. Richard Hellberg, projektledare, håller med X. Han menar att kravet 

för att agil projektledning ska fungera bra i ett projekt är att kunden måste vara insatt i 

utformningen av projektet. Arbetar projektdeltagarna isolerat i ett projekt med agilt 

projektupplägg utan kundens vetskap blir det svårt att ha en ordentlig produktbacklogg. Detta 

beror då på att projektdeltagarna hela tiden måste göra prioriteringar med mera, vilket 

underlättas om kunden bistår med sin närvaro och samarbetar med gruppen. Hellberg menar 

att det säkert finns fall där det funkar ändå, men för att få det riktigt bra så måste kunden få 

information och ha förståelse för hur det agila arbetet fungerar. Något som även Gustavsson 

(2011) styrker är att det är väldigt svårt att få fram vad ett projekt kommer att kosta i ett tidigt 

skede i projektet då varje sprint ser olika ut. 

Det finns även de som ifrågasätter agil projektledning, Paulk (2002) är en av dem. Han menar 

att de agila metoderna är odisciplinerade delvis för att svårigheten ligger i att kunna förstå och 

tillämpa de agila metoderna i en organisationen. Detta stämmer även överens med 

projektledaren Richard Hellbergs bild av agil projektledning. Ett projekt som han tog över var 

redan tidsmässigt försenat och projektgruppen valde att gå ifrån de agila metoderna för att 

hitta en annan lösning på problemet. Dock misslyckades detta och projektet var svårt att få på 

rätt bana igen. Han menar att det är väldigt svårt att hitta en bra balans mellan traditionell och 

agil projektledning. Johan Dahl, utvecklare, arbetade tillsammans med Hellberg i projektet 

och har samma uppfattning, då vissa delar i projektet var gjort enligt traditionell 

projektledning och andra enligt agil projektledning uppstod det en förvirring hos deltagarna. 

Detta resulterade i att de gick ifrån de agila metoderna helt vilket ledde till svårigheter i 

projektet. Det finns även andra faktorer som kan påverka om projektet inte följer de agila 

metoderna till fullo. Även Utvecklare Y har upplevt svårigheter med att arbeta agilt då 

projektet som Y arbetade i använt veckomöten istället för dagliga stå-upp- eller scrummöten, 

konsekvensen av detta var att de var väldigt svårt att veta projektets status.  

 

Nicklas Borg, utvecklare och projektledare, arbetar idag med väldigt små projekt. Han menar 

att de agila metoderna inte hade fungerat i de projekten som han arbetar i eftersom hans arbete 

fokuserar på installation av olika programvaror och liknande. Enligt honom krävs det i agil 

projektledning att projektet har en projektgrupp på fem till tio personer och om det inte finns 

så pass många projektdeltagare kan det vara svårt att dela upp projektet i mindre delar då 

varje person får väldigt få arbetsuppgifter. Gustavsson (2011) beskriver att om en 

projektgrupp är mer än 10 personer så kan det också vara svårt att få en bra balans och finna 

en bra gruppdynamik vilket i sig kan leda till större problem under projektets livstid.  

5.2 För- och nackdelar med Team Foundation Server 

5.2.1 Fördelar med Team Foundation Server 

Den största fördelen med TFS är att verktyget tillhandahåller en enhetlig lösning för all den 

funktionalitet som behövs i ett utvecklingsprojekt (Gousset et al. 2012). Detta möjliggör 

sammanlänkning av samtliga artefakter och funktioner i ett projekt för spårbarhet, 
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rapportering och projekthantering (Blankenship et al. 2013; Gousset et al. 2012). 

Intressenterna och kunden får då en bättre överblick av projektets helhet. TFS gör också så att 

projektdeltagarna sparar tid genom att inte behöva använda olika program för olika 

funktionalitet, vilket ger stora möjligheter för effektivare arbetssätt hos projektdeltagare. Det 

stämmer med utvecklare Ys upplevelser av TFS, Y upplevde effektivisering av arbetet och 

tycker att arbetet blir mer överskådligt. Y tycker att det är enklare att använda ett verktyg där 

allt är samlat. En av de bästa egenskaperna med TFS som Y noterat är att ett 

användargränssnitt byggts runt ärendehanteringen och bygger in flera andra komponenter 

vilket hjälper alla roller i projektet som använder TFS. Avsaknad av ett program med dessa 

möjligheter ser vi också tydliga spår av hos de deltagare som inte använt TFS. Richard 

Hellberg, projektledare, saknar ett verktyg som kan hålla ihop projektet och ge en helhetsbild 

vilket underlättar hans arbetsuppgifter där han dirigerar olika deltagare till olika system och 

länkar. Gousset et al. (2012) menar att Microsoft skapade TFS för att tillhandahålla en lösning 

på dessa problem hos de då aktiva projekten och ville därför mätta behovet genom att skapa 

en knytpunkt som innehöll alla de komponenter som projekten tidigare haft i olika program. 

Utvecklaren Anna Andersson-Blomqvist upplevde att hennes arbetsuppgifter effektiviserats 

genom integrationen mellan Visual Studio och TFS, då hon slapp använda flera program för 

att checka in/ut kod. Att spara tid och effektivisera projektet är några av de faktorer som är 

konsekvenserna av att allt finns samlat på samma ställe. Då TFS erbjuder integration med 

externa program ökar möjligheten att göra TFS till ett bra projektledningsverktyg då varje 

projekt kan anpassa TFS utefter sina egna behov. Projektdeltagare slipper då dubbelarbete och 

kan arbeta så effektivt som möjligt i sina egna projekt för att ta fram det bästa möjliga 

projektresultatet för kunden.  

Kunden hamnar i fokus och ges utrymme att engagera sig mer i både agila projekt och TFS 

vilket är en stor fördel. En projektportal introduceras i TFS 2012 där kunden kan lägga till så 

kallade ”work items” direkt i produktbackloggen som skall behandlas vid nästa 

sprintplanering. Det finns även tillgång till en wiki sida för dokument som rör projektet, till 

exempel en kravlista. Kunden kan få ut rapporter om projektets utveckling och status. En 

möjlighet som kunden och alla andra deltagare har är att kunna skapa diskussioner så att 

kunden kontinuerligt har kontakt med projektdeltagarna. Projektledare X upplevde att det 

positiva med att använda TFS i sitt agila projekt var kommunikationen med kunden. Då deras 

kund var engagerad i TFS gjorde det enklare för denne att lägga in nya krav och ha bra koll på 

arbetet med utvecklingen av delar i projektet. För att kunden ska få så tillfredsställande 

projektresultat som möjligt behövs det ett engagemang från kunden så att denne hela tiden är 

medveten om utvecklingen och kan vara med och förbättra, ändra och påverka projektet under 

dess livstid (Gustavsson 2011). Då kunden är den som bidrar till att projektet hålls igång är 

det viktigt att denne är nöjd under hela projektets livstid. Då TFS erbjuder ett flertal olika 

kommunikationsmöjligheter för kunden att vara med och påverka projektet underlättar det för 

projektdeltagare att kunna ta fram det bästa projektresultatet som möjligt. 

En av de viktiga pelare som ALM vilar på är att ge insyn i framstegen av 

utvecklingsinsatserna (”Providing visibility into the progress of development efforts”). Idag 

upplever många projektledare att de har en begränsad insyn i projektets framsteg och den lilla 

insyn de har får de ofta utläsa från subjektiva vittnesmål snarare än från objektiv data. Att 

automatiskt få en rapport när olika faser i projektet är klara, eller när ett bygge färdigställts, 

istället för att få olika information från olika personer i utvecklingsteamet effektiviserar 

arbetet för alla inblandade (Schwaber 2006). Synlighet är också en fördel som vi kunnat utläsa 

i TFS. Webbklienten är ett exempel på detta, denna klient ger insyn i projektet, vilket leder till 

ett konstant och tydligt informationsflöde till projektets olika deltagare. Ett exempel på en 

uppdatering kan vara ett nytt ”work item” från kund. Om ett nytt ”work item” adderas i 
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produktbackloggen kommer en notis att visas i webbklienten. Detta ger en tydlighet som kan 

minska förvirring inom projektet. 

5.2.2 Nackdelar med Team Foundation Server 

Det är viktigt att få till så effektivt arbete som möjligt i projekten, i TFS kan detta göras 

genom att ta bort onödiga eller överflödiga moduler i de mallar som används i projekten. En 

stor nackdel med detta som vi kunnat se är när mallarna görs om på ett sådant sätt så att de 

skapar problem för deltagarna i projektet. Det här är även något som stämmer överens med 

utvecklare Ys erfarenheter av att använda TFS. I det projektet Y var delaktig i hade mallen 

korrigerats, vilket ledde till att Y tyckte det var svårt att komma ihåg vad som skulle göras 

efter att en uppgift gjorts klart. Denne ansåg också att det var vanligt att behöva gå igenom 

den manual projektledningen tagit fram när en modifierad processmall användes. Detta 

ifrågasätter vad Peter och Trudy Johnson-Lenz (1990) menar med att Groupware är som mest 

effektivt när det skräddarsys efter teamets specifika behov och avsikter. 

Fyra av våra intervjupersoner har använt sig av TFS 2010. De har upplevt vissa brister samt 

nackdelar med verktyget. Johan Dahl, utvecklare, upplevde TFS som väldigt komplext 

eftersom det finns så många funktioner och verktyg på ett och samma ställe och mycket att 

hålla reda på. Även Fredrik Larsson, utvecklare, som har testat på TFS 2012 kände att det var 

rörigt i början, men tror att detta är en vanesak och att ju mer som TFS används desto mer 

uppskattat blir det. Cockburn och Jones (1995) presenterar att Groupware och TFS är ett nytt 

sätt att arbeta genom att alla projektdeltagare kan se varandras arbetsflöde , detta kan ställa till 

problem om användarna vill hålla sitt arbete enskilt och inte visa öppet hur arbetet går.  

5.3 Processmallar i TFS 

I TFS finns det en möjlighet att förändra mallen som projektet använder, delvis för att kunna 

få den ultimata mallen att arbeta efter men och för att slippa onödiga moduler som finns i 

mallarna. Boehm och Turner (2004:152) tycker att projektet ska följa rådet ”Build your 

method up – Don’t tailor it down” när valet av mall ska tillämpas. Rådet innebär att metoden 

eller processen ska byggas upp, inte skalas ned. Det kan vara svårt att skala ner en stor metod 

som finns i mallen för att den ska passa de behov som finns. Det kan då vara lätt att gå den 

säkra vägen och använda hela processmallen, vilket ofta blir onödigt dyrt och omständigt för 

användarna. Vi har kunnat utläsa att det är viktigt att veta redan från början vad som verkligen 

behövs användas i ett projekt. De funktioner som vi anser behövs vid start är 

produktbackloggen, sprintbackloggen och versionshantering. Under projektets gång kan 

användare successivt börja använda funktioner som till exempel projektportalen och lägga till 

mer funktionalitet i webklienten. Det vi ser som en fallgrop vid tillämpning av en mall är 

vikten av att vara noggrann vid modifieringen. Alla deltagare i projektet måste vara väl 

informerade om vad som ändrats så att de är medvetna om vad som skiljer sig från ordinarie 

mall och hur de ska arbeta efter den. Ändringsinformation är något som utvecklare Y stöttar. 

Y arbetade i ett projekt där en av mallarna modifierats. Y upplevde då svårigheter med att 

komma ihåg vad som skulle göras när en uppgift var klar. Y fick hela tiden kontrollera så att 

arbetsuppgifterna blev korrekta i den manual som tagits fram för projektet. För att slippa 

svårigheter i bland annat kommunikation och hos deltagarnas arbetsuppgifter i ett projekt är 

det viktigt att fundera på vad som verkligen behövs för att projektet ska få en uppstart i början 

av projektet och successivt börja använda verktyget i sin helhet. 
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5.4 Påverkan på rollerna 

5.4.1 Agil projektledning 

För att ett team eller en projektgrupp ska fungera krävs det att alla medlemmar arbetar 

tillsammans. I längre projekt brukar det nästan alltid uppstå problem och störningar. Om 

gruppen inte fungerar som den ska är det produkten som drabbas mest. En av projektgruppens 

egenskaper ska vara att den är självgående samt att den är tvärfunktionell menar Sutherland & 

Schwaber (2011). Dock är inte alla vana med detta arbetssätt vilket kan leda till svårigheter 

inom deltagargruppen. Därför är det viktigt att göra klart för alla roller i projektet att de måste 

arbeta tillsammans när de arbetar i agila projekt. För att nå det bästa projektresultatet och få 

en nöjd kund gäller det för projekdeltagarna att få en helhetsbild av hur agilt arbete fungerar. 

Detta är något som flertalet av våra intervjupersoner instämmer med. De menar att arbeta i 

grupp och tillsammans bidra till att arbetet blir gjort också är en av de upplevda fördelarna 

med agil projektledning. Projektledare Y tycker att det underlättar att jobba agilt då det är 

väldigt enkelt att följa upp projektet när projektet genomförs med sprintar och sprintavslut. 

5.4.2 Återkoppling och engagemang 

Verktyget TFS kan engagera fler parter i ett projekt då verktyget innehåller delar som till 

exempel feedback, kundportal och storyboard-funktionalitet som tillåter kunden att bli mer 

engagerad och medverkande i projektet. Utvecklare Y menar att om kunden är engagerad och 

kan de agila principerna gör det också att alla i projektet blir mer engagerade. Även 

projektledare X instämmer, i de agila metoderna är det lättare att förändra saker under 

projektets gång om kunden hela tiden är engagerad i projektet. Något som stärks av både 

Cockburn och Jones (1995) och Keith (2010), Cockburn och Jones (1995) menar dock att de 

ökade kraven på användarnas engagemang, jämfört med vad som krävs för att utföra 

personliga arbetsuppgifter, kan leda till misslyckanden med att förbättra arbetet. Ett exempel 

som tas upp är det merarbete som blir till följd av själva samarbetet och den minskade 

flexibiliteten. En av de viktigaste sakerna i ett lyckat projekt är att kommunikationen mellan 

projektmedlemmar har varit lyckad och sammansättningen av projektteamet fungerat bra 

(Keith 2010). 

5.4.3 Kommunikation 

Kommunikation är viktigt för att ett projekt ska fungera, oavsett storlek. Detta görs i 

Groupware och TFS genom att länka samman individer med programvarulösningar, förbättra 

kontakten med kunder och genom att låta alla intressenter få tillgång till samma information. 

En av de ursäkter som ofta används när det förväntade resultatet inte uppnår är brist på 

kunskap och information om projektet, detta elimineras genom att låta alla projektdeltagare få 

tillgång till samma information (Lococo & Yen 1998). Det speciella med agila metoder är de 

bakomliggande värderingarna. Jansson och Ljung (2004) betonar att det är dessa som skiljer 

den traditionella projektledningen från den agila. Den första värderingen är att individer och 

interaktioner är viktigare än processer och verktyg. En av de viktigaste beståndsdelarna i ett 

lyckat projekt är att kommunikationen mellan projektmedlemmar har varit lyckad och 

sammansättningen av projektteamet fungerat bra (Keith 2010). Utvecklare Y är överens om 

vikten av alla deltagare i projektet förstår och har kunskap om verktyget och agil 

projektledning. För att få gruppdynamiken att fungera gäller också att vara noggrann och att 
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var och en tilldelar sig själv uppgifter menar Anna Andersson-Blomqvist, utvecklare. Ett väl 

fungerande projektteam som tar till vara på potentialen i TFS ger alltså förutsättningar för 

goda resultat 

Ett krav som flertalet av våra respondenter ser är att alla deltagare och intressenter i projektet 

behöver ha kunskap och vara medvetna om vad de agila metoderna innebär och vad som 

krävs av dem om kommunikationen ska fungera på bästa möjliga sätt. Sven Dahlström menar 

att kommunikationen i grupperna vid användningen av dagliga scrum eller stå-upp möten gör 

skillnad. Projekten blir mer interaktiva och projektdeltagare får reda på vad andra personer i 

teamet håller på med. Vid användningen av TFS i ett agilt projekt kände utvecklare Y att det 

inte behövdes någon mer avstämning än de dagliga scrum mötena i projektet eftersom alla 

parter är delaktiga i verktyget, men anser att det är en förutsättning för att nå den bästa 

kommunikationen i TFS att alla deltagare i projektet förstår hur verktyget används. TFS 

underlättade även utvecklaren Anna Andersson-Blomqvists arbete då de i produktbackloggen 

i TFS kunde tilldela sitt namn på en specifik uppgift i sprintbackloggen, vilket befriade dem 

från en del oklarheter.  
 
Något som också har förändrats stort är kommunikationen med kunden i agila projekt som 

använder TFS. Projektledare X tycker att den största fördelen är att kunden och intressenterna 

i projektet hela tiden kan vara delaktiga i projektet, detta genom tillgång till projektportalen i 

TFS. Kravet är dock att kunden, intressenterna och projektledningen förstår vilka möjligheter 

som finns i TFS och framför allt hur de kan utnyttjas i projektet. Samtidigt är detta också en 

begränsning. Om kunden aldrig tidigare arbetat med TFS så kommer ansvaret att ligga på 

projektledaren eller scrummastern. En av de uppgifter som en projektledare har är att 

samverka med alla involverade i projektet och vara tillgänglig hela tiden (Jansson & Ljung 

2004). Även som scrummaster gäller det att ha bra kunskap om Scrum både teoretiskt och 

praktiskt (Pham, A & Pham, P.V 2012). Det är scrummastern som ska lära ut metoden om 

organisationen aldrig tidigare använt Scrum. Det är även denne som ska kunna kommunicera 

med olika sorters människor med olika kompetenser som involveras i projektet. Det är också 

viktigt för en scrummaster att ha bra kommunikation med sina projektmedlemmar och med 

produktägaren. Johan Dahl, utvecklare, upplevde brister i kommunikationen mellan 

projektledaren i hans projekt och deltagarna. Projektet följde inte de agila metoderna ända in 

till grunden och blandade traditionell och agil projektledning. Att hitta rätt balans i projektet 

var komplicerat och ledde till många svårigheter. Sven Dahlström trycker på att om kunden 

inte är med på vad de agila metoderna innebär kan det bli det svårt att få ett lyckat projekt. 
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6. Slutsatser 

___________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel kommer de slutsatser vi gjort på det valda syftet, nämligen att undersöka för- 

och nackdelar med att använda Team Foundation Server tillsammans med agila projekt samt 

hur de olika rollerna och arbetsuppgifterna som finns påverkas av verktyget, att diskuteras. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Förutsättningar för att TFS och agila 

projektledningsmetoder ska fungera 

Vi har under studien kunnat identifiera olika förutsättningar för att TFS och agila 

projektledningsmetoder ska kunna fungera och för att projekten ska bli så lyckade som 

möjligt. Den första och viktigaste förutsättningen är att alla i projektet måste vara medvetna 

om hur agil projektledning fungerar samt hur det är att arbeta i sprintar och nära kunden. 

Detta kan vara en ganska stor omställning för de deltagare som inte är vana vid detta. Att veta 

vilka projekt agil projektledning passar för ser vi också som en underkategori till lärande av 

metoden. Om projektet är litet och det är få projektdeltagare kan det ibland inte vara lönsamt 

att tillämpa de agila projektledningsmetoderna då det kan vara svårt att leverera delresultat i 

och med att det är få personer i projektet. Det är därför viktigt att kontrollera så att projektet är 

tillräckligt stort och fungerar att dela upp i mindre sprintar innan projektet tillämpar agil 

projektledning. 

Att alla i projektet använder TFS som stöd och verktyg är en förutsättning för att lyckas med 

TFS i agila projekt. Om inte alla projektdeltagare använder TFS skapar det en obalans i 

projektet eftersom det blir mycket dubbelarbete och projektdeltagare får ha personlig kontroll 

av andra i teamet. Vi anser att om alla har kunskap om vilka möjligheter som finns i TFS har 

projektdeltagarna en större översikt av projektet och kan därför implementera ny 

funktionalitet i TFS 2012 och undanröja eventuella problem som kan uppstå längs vägen. För 

att skapa ett så effektivt och lönsamt projekt som möjligt ligger grunden i hur projektet sätts 

upp i TFS. Det är viktigt att välja rätt processmall i TFS för rätt typ av projekt. Mallarna 

erbjuder olika sorters komponenter och kan göras om på olika sätt. En förutsättning som vi ser 

är att projektdeltagarna vid projektstart vet hur projektet ska genomföras och vad det ska 

eftersträva. Då tror vi att deltagarna kan välja den mall som passar dem och projektet bäst.  

6.2 Fördelar med att arbeta enligt agil projektledning 

En av de största fördelarna med att arbeta enligt agil projektledning att det hela tiden går att 

förändra projektet under dess livstid, något som de agila manifestet och agila 

grundvärderingarna förespråkar. 

Det kan dock upplevas som stressigt av projektdeltagare som inte är vana vid att projektet kan 

ändra riktning och att nya krav kan tillkomma. En av grundtankarna i agila 

projektledningsmetoder är att ha en självgående projektgrupp vilket kan vara svårt om 

deltagarna är stressade och inte vana vid detta sätt att arbeta, vilket kan leda till problem så 
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som att inte kunna leverera en fungerande programvara till kunden. Det gäller att som 

projektledare vara vaksam på detta och kunna ge stöd till projektmedlemmarna. Om alla 

förstår hur det är att arbeta enligt agil projektledning slipper projektet problem med kunden 

om till exempel kostnaderna för projektet. 

Att ha en grupp med tvärkompetens där deltagarna arbetar tillsammans har vi identifierat som 

en stödjande faktor då vi undersökt fördelarna med att använda agil projektledning i projekt. 

Då undanröjs hinder som dubbelarbete, förvirring och rörighet. Vid de dagliga stå-upp- eller 

scrummötena får alla deltagare insyn i varandras arbetsuppgifter vilket ger en större möjlighet 

till delaktighet och engagemang. På så vis tar gruppen tillsammans fram ett resultat som 

passar in med kundens behov. Det gäller för deltagare i projektet att se denna fördel, att de är 

en grupp som arbetar tillsammans och där det samlade resultatet från gruppen räknas inte 

individuella prestationer. Först då utnyttjas hela gruppens kompetens och resultatet blir som 

bäst. Likaså förbättras kommunikationen i projektet när tillämpning av agil projektledning 

sker. En kanske ny uppgift för många deltagare är de dagliga scrum eller stå-upp-möten som 

sker i agil projektledning. Då tvingas projektdeltagarna kommunicera med varandra och 

tillsammans kan de då få förståelse över eventuella problem som uppstått. Kommunikation 

med kunden är också en viktig del i agil projektledning då kunden hela tiden är i fokus. 

6.3 Fördelar med Team Foundation Server i agila projekt 

En av de allra största fördelar vi ser med att använda TFS för agila projekt är att allting är 

samlat på samma ställe. Detta gör det enklare att arbeta med, skapar en översikt av projektet 

och projektdeltagarna får bättre koll på både sitt eget arbete och andras. Att det finns potential 

i verktyget är det ingen tvekan om, det gäller bara för projektdeltagarna att se den. Tidigare 

har teamet kanske behövt använda många olika program för olika ändamål, till exempel ett 

program för ärendehantering, ett för versionshantering och så vidare. Det ser vi som en stor 

effektiviseringsmöjlighet. Om TFS utnyttjas till fullo ser vi stora förändringar i så väl 

projektet som arbetssättet hos rollerna. En projektledare kan dra nytta av produktbackloggen 

vid planering av projektet samt få bättre kontroll över projektets helhet. Som utvecklare är en 

fördel med TFS att incheckad kod kan kopplas till ett specifikt ärende eller uppgift vilket 

underlättar skapandet av slutprodukten och gör att det hela tiden går att spåra vad som gjorts i 

projektet. I TFS 2012 introducerades nya verktyg som vi ser kan förbättra och underlätta 

teamets arbete. Ett exempel på ett sådant verktyg är feedback-verktyget, som vi tror kommer 

underlätta utvecklares arbete vid testning av kod. I TFS kan projektet även integreras med 

andra verktyg så som Microsoft Excel, Power Point med flera vilket ger en ännu större 

spårbarhet än tidigare använda program.  

I de agila värderingarna framhävs vikten av att kunden har en central roll under hela projektet, 

vilket i teorin leder till högre lönsamhet och nöjdare kunder. Kommunikation med kunden är 

den viktigaste egenskap som måste fungera för att ett projekt ska lyckas. TFS kan dock 

upplevas som rörigt och svårt. Det kan då krävas lite förkunskap om hur programmet 

fungerar. Om kunden bestämmer sig för att involvera sig kommer denne få en helt ny tillgång 

till projektet genom TFS 2012, då det finns en projektportal som underlättar kundens 

arbetsuppgifter. Även projektet i sin helhet kan förändras och i och med att allt finns på 

samma ställe undviker projektet eventuella kommunikationsproblem och slipper använda flera 

olika program. Det viktigaste är att kunden ser möjligheten med att utnyttja TFS då det är 

denne som betalar för att projektet ska utföras. 
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Vi ser också att en fördel med att använda TFS i agila projekt. Varje enskild medlem i teamet 

kan få mer kontroll på sina egna arbetsuppgifter, då det är väldigt enkelt i TFS att koppla 

varje ärende i produktbackloggen till varje enskild person och även till in-checkning av kod 

som görs. Kommunikationen med kund är något som vi anser kommer att förändras vid 

tillämpning av TFS, kundportalen gör att kunden hela tiden kan närvara och vara med och 

påverka projektet för att kunna få den bästa lösningen. 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att för att verktyg som TFS och användning av de 

agila projektledningsmetoderna ska fungera ställs det krav på de människorna som arbetar 

med dem. Det gäller att de arbetar tillsammans med stor öppenhet och tillit till varandra och 

ser till så att kunden hela tiden känner sig trygg och nöjd med att arbetet sker med stor 

öppenhet och delaktighet från kunden så att projektet blir så kostnadseffektivt som möjligt. 
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7. Rekommendationer 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att presentera de rekommendationer som vi har hittat under studien. 

Rekommendationerna kommer att delas in i två områden, användningen av agil 

projektledning i projekt samt användningen av TFS i agila projekt. Detta för att lättare kunna 

urskilja områdena som studien berör. 

___________________________________________________________________________ 

7.1 Användning av agila projektledningsmetoder 

För att kunna underlätta projekt när agil projektledning tillämpas har vi kunnat ta fram några 

rekommendationer som vi ser kan underlätta och effektivisera projektet. Vi ser gärna att alla 

projektdeltagare som inte tidigare arbetat agilt har tid innan projektets uppstart att kunna läsa 

på om de agila projektledningsmetoderna för att lättare kunna tillämpa och arbeta enligt dem 

under kommande projekt. Detta förebygger och gör projektdeltagarna mer förberedda på de 

problem som kan komma upp i relation till övriga projektmedlemmar och kund. Det är viktigt 

att deltagarna i gruppen förstår att de arbetar tillsammans som grupp och inte som enskilda 

medlemmar. För att få fram den bästa gruppdynamiken och det mest effektiva arbetssättet tror 

vi att det behövs en förståelse om agil projektledning men också ett engagemang och vilja hos 

deltagarna att våga arbeta tillsammans. 

Det är också viktigt att om teamet valt att använda sig av agila projektledningsmetoder så bör 

de fortsätta med det oavsett om projektet stöter på problem. Byter projektet tillbaka till 

traditionell projektledning tror vi att det kan skada mer än att göra nytta. Vi har även kunnat 

konstatera att en blandning mellan agil och traditionell projektledning är svår att få att 

fungera. För att kunna lösa eventuella problem i agil projektledning gäller det att 

projektdeltagarna säger ifrån vid dagliga stå-upp- eller scrummöten samt att problemet fångas 

upp vid sprintplaneringen där projektdeltagare tillsammans kan bestämma hur projektet ska 

räddas. 

Att produktägaren har ständig kontroll över produktbackloggen är också en rekommendation 

från vår sida. Kunden kan hela tiden lägga till krav och uppgifter i projektet och för att 

undvika eventuella kommunikationsmissar och fel i produktbackloggen krävs det att någon 

har kontroll över förändringar som sker. Om det blir oreda i produktbackloggen tror vi att 

övriga projektdeltagare kan uppfatta att det är oreda i projektet och det kan skapa problem. I 

agila projekt kan förändringar ske hastigt, därför ser vi se som en rekommendation att 

projektdeltagarna är väldigt medvetna och är beredda på att kunna hantera sådana situationer. 

Det kan finnas deltagare som aldrig tidigare arbetat agilt och då är det viktigt för 

projektledaren/scrummastern att kunna stötta och hjälpa till för att kunna få gruppen att ta 

fram de bästa projektresultaten för kunden. 

7.2 Användningen av TFS i agila projekt 

Vi ser några rekommendationer som kan komma att underlätta användningen av TFS i agila 

projekt. En av dessa är att alla deltagarna i ett projekt bör få chansen att testa TFS och få 

kunskap om verktyget innan det används i ett skarpt och verkligt projekt. Många första-gångs-

användare kan uppleva att TFS är komplext, rörigt och svårt att använda, mycket på grund av 
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att det innehåller många funktioner. Dock tror vi att denna känsla försvinner efter en tids 

användning. 

För att kommunikationen ska bli så bra som möjligt i projekten som använder sig av TFS ser 

vi att lösningen ligger i att få fram ett scrumteam eller en projektgrupp som är så självgående 

som möjligt. TFS kan fungera som ett kommunikationsverktyg då alla intressenter, kunder 

och andra deltagare i projektet kommer åt webbklienten eller projektportalen och kan på så 

sätt vara med och påverka projektets riktning och status. Alla kan skapa diskussioner vilket 

kan underlätta om kunden eller teammedlemmarna inte sitter på samma ort. 

När ett nytt projekt startas är det viktigt att bestämma vilken mall i TFS som projektet ska 

utgå efter och följa, det gäller då att kunna vara kritiskt och ställa sig frågan vad projektet 

verkligen behöver. Vi rekommenderar att projektdeltagarna innan start sätter sig ner och 

bestämmer hur de vill arbeta och inte börjar använda alla funktioner från början utan att de 

sedan under projektets gång suggestivt använder allt fler funktioner. Då tror vi att de även 

kommer minska rörigheten som många första-gångs-användare känner av i början då TFS ofta 

upplevs som komplext. 
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Bilaga 1 Sammanfattning av intervjuer 

1.1 Intervju med projektledare X 

1. Vad har du arbetat i för roll i projekten?  

Både utvecklare och projektledare. Jobbat sen 1999. Fyra år som projektledare.  

2. Vad har du haft för specifika arbetsuppgifter under projekten? 

Den största delen som projektledare har jag jobbat inom förvaltning fasen. I de projektet som 

jag sitter i nu håller vi på med att förvalta ett system och nyutveckling av de systemet. De 

specifika uppgifter som jag har är att hålla koll på situationen hos kunden samt här på 

företaget.  

3. Har du tidigare arbetat agilt? 

Ja, enligt scrum metoden  

3.1 Om svaret är ja, hur har de agila projektledningsprinciperna påverkat din roll? 
Inom förvaltning är det ofta inte agilt då man inte kan ta beslut under hela 

förvaltningsperioden utan har en fast kostnad och ett beslut på hur man ska förvalta ett 

system. Men det är viktigt att vara tydligt att hålla kolla på sin förändringslogg för i de agila 

metoderna är lättare att förändra saker under projektets gång. Som projektledare jag att de 

underlättar att jobba agilt för att de är väldigt enkelt att följa upp projektet, när man jobbar 

med sprintar med sprintavslut.  

3.2 Upplevde du några fördelar/nackdelar med att jobba agilt? 
Fördelen tycker jag är att kunden var engagerad i de agila tänket, vilket gjorde att alla i 

projektet blev engagerade. En nackdel kan vara att kunden ofta vet vad det har kostat i de 

vanliga projekten, men i och med att projektet är uppdelat i sprintar kan de bli svårt att veta 

exakt vad det kommer att kosta. Kunden måste vara medveten om hur man jobbar.  

4. Har du tidigare använt verktyget Team Foundation Server (TFS)?  

Ja.  

4.1 Hur upplevde du att arbeta i den miljön? 

Jag tyckte att de var lätt att förstå och arbeta med.  

4.1.1 Vilka funktioner hade ni mest användning av? 

Ärendehanteringen, källkodshantering och automatiska byggen.  

4.1.2 Vilken mall har du arbetat i (exempelvis MFS Agile eller Scrum)? 

Ingen aning.  

4.1.3 Innebar användningen av TFS att du fick arbeta på ett annat sätt än vad du är var 

van vid? I så fall hur?  

Fördelen är att allt är på samma ställe, tidigare hade vi olika program för olika uppgifter.  

4.2 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter positivt på 

något sätt? I så fall hur? 

Det som var positivt är kommunikationen mellan kunden. Då vår kund är engagerad i TFS  

 



 

blev det enklare för denne att lägga in nya krav och ha bra koll på oss som arbetar med 

utvecklingen av delar i projektet.  

4.3 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter negativt på 

något sätt? I så fall hur? 
Det som varit besvärligt är när man gör något i ”offline” läge och sedan ska bli online. Då 

beter sig det lite konstigt för att då ville TFS uppdatera allt, resultatet av det var att man fick 

manuellt göra ordning på allt. Funktionen var lite knasig. Tidigare använde vi subversion för 

källkodshantering och när man hämtade hem den senaste fick man alltid en logg med vad som 

hade hänt med filen, vilka som uppdaterats osv. Men i TFS görs det jätte fort och man får 

ingen logg på vad som hänt, de hade jag gärna velat ha. 4.4 Saknar du någon funktion i TFS? 

Det jag i början tyckte saknades var att vi hade ett gammalt projektet som jag skulle lägga 

över till TFS då krånglade det med QuickOne byggena som vi hade i de gamla projektet. TFS 

stödjer inte QuickOne funktioner. Merge verktyg var inget vidare bra, jag skulle vilja använda 

externa verktyg .Jag saknar även summering i timmar för varje sprint.  

Specifika frågor till projektledare 

som tidigare har arbetat med TFS  

1. Har TFS hjälpt dig vid planeringen av projekten? 

Inte planerat projekt i TFS. Använder bara produktbackloggen i TFS.  

2. Har TFS påverkat överblicken över projektens status?  

Ja, de jag ser är upparbetade timmar.  

2.1 Hur tycker du att productbacklogen i TFS fungerat under projekten? 
Jag tycker att den fungerar bra, det är lätt att flytta mellan produktbacklogg och sprintar. Det 

är även bra att man kan koppla varje incheckning till ett specifikt ärende.  

3. Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och andra roller i projekten har 

påverkats av TFS? 

Alla sitter i verktyget dagligen, vilket gör de jätte lätt att kommunicera. 

4. Vad tycker du om web accessen i TFS, är det enkel att förstå och arbeta med? 
Den är lite bökig, kunden har svårt att använda den. Jag tycker att en webbsida borde kunna 

vara enklare  

4.1 Vad var bra med den? 

Att alla kan se samma bild.  

4.2 Vad var mindre bra med den? 

Vet ej.  

5. Skulle du rekommendera andra att använda TFS ? Varför? Varför inte? 
Ja, de skulle jag göra. Sitter man i Microsoft miljö är det jätte bra eftersom det är integrerat i 

miljön. Allt är på samma ställe, man slipper att ha olika program. Alla deltagare kan nå 

projekt eftersom de finns många sätt att nå det på genom TFS. 



 

 

1.2 Intervju med projektledare Richard Hellberg 

1. Vad har du arbetat i för roll i projekten? 
Jag har jobbat både som testare, testledare och utvecklare. Man skulle även kunna säga att jag 

har varit teamledare och projektledare nu då sen lite drygt två år tillbaka.  

2. Vad har du haft för specifika arbetsuppgifter under projekten? 
Mestadels, skulle jag vilja säga, har jag jobbat som utvecklare i utvecklingsprojekt med 

designuppdrag och arbetspaket som man har haft tilldelat. Sen har jag jobbat lite med 

förvaltning där det var stora produkter som skulle underhållas i väldigt många år, man 

jobbade med mer produktutveckling och nya releaser som skulle göras. Sen har jag också 

varit teamledare i projekt som var outsourcade till ryska utvecklare på ett designcenter i 

Ryssland, då var mitt uppdrag att hålla ihop det och se till så att dom gjorde det dom skulle 

och på rätt sätt. Även projektlederiet är ju mer hålla ordning och koll, se till så att folk gör 

som dom ska i rätt tid och med rätt budget.  

3. Har du tidigare arbetat agilt? 

Ja, det har jag faktiskt gjort.  

3.1 Om svaret är ja, hur har de agila projektledningsprinciperna påverkat din roll? 
Som projektledare har jag egentligen inte lett något renodlat agilt projekt, då har jag jobbat 

mer som utvecklare. Det projektet jag tog över här på ÅF startades upp agilt med scrum och 

dagliga scrummöten, men då jobbade jag egentligen som utvecklare och sen när jag tog över 

så i takt med att projektet havererade lite tidsmässigt så gick vi från det agila lite. Det fanns 

vissa krafter som kände att det här kändes inte bra, det [arbetssättet] blev helt plötsligt mycket 

mer funktionsorienterat och vissa personer fick ansvar för en viss uppgift och så skulle det 

[projektet] köras i mål och säkerställa kvalitet och så vidare, personligen tyckte inte jag att det 

var det bästa. Så jag kan inte säga hur det påverkat min roll som projektledare.  

3.2 Upplevde du några fördelar/nackdelar med att jobba agilt? 
Rent allmänt trivdes jag med det agila och tyckte det var jättebra. Dels det att man hade de 

dagliga avstämningarna, kort och snabbt för att kolla hur läget var, och så tog man fram sin 

backlog där man delade upp jobbet i kortare sprintar, det gjorde det lättare att få en överblick 

över det man skulle göra.  

En nackdel som jag ser är att en förutsättning för att det agila arbetssättet ska fungera bra är 

att du måste nästan ha med kunden på det också. Jobbar man isolerat i ett projekt och säger att 

man jobbar agilt fast kunden inte är med på det blir det ju väldigt svårt att ha en ordentlig 

backlog och då man hela tiden ska göra prioriteringar och sånt måste man samarbeta i närhet 

med kunden. Det finns säkert fall där det funkar ändå, men för att få det riktigt bra så tror jag 

att man måste ha med kunden i förståelsen för hur det agila arbetet funkar.  

4. Har du tidigare använt verktyget Team Foundation Server (TFS)? 

Nej det har jag inte. Jag har inte använt det i nått projekt så och inte arbetat med det, nej.  

4.1 Vet du vad TFS är för något? Ja jag vet i stora drag vad det är.  

4.2 Har du använt något likande program?  
Jag tror att TFS är ganska heltäckande så ett liknande program på det sättet har jag nog inte 

använt. Jag har mer varit van att det har varit uppdelat på olika programvaror och sånt, man 



 

har haft källkodshanteringen i ett program, bygghantering i ett, ärendehanteringen i ett annat 

och vad jag förstått det som så samlar TFS allt detta i ett program, och du får även nån form 

av projektportal som kan styra arbetspaket osv.  

4.3 Har du vid användning av liknande program saknat någon särskild funktion? 
Ja alltså, det man saknat isåfall är väl kanske nån slags portal för projektet då. Nån sida där 

man kan samla saker, det har blivit väldigt utspritt nu. Ofta har man kanske haft en väldigt bra 

källkodshantering och ärendehantering men det är ungefär det som har varit i fokus.  

Specifika frågor till projektledare 

som inte tidigare har arbetat med TFS  

1. Vad tror du att TFS eller andra liknade program kan tillföra dig och ditt team i era 

arbetsuppgifter? 
Jag tror att som projektledare skulle det vara fantastiskt att jobba i ett sånt här system. För att 

det skulle ge nått sätt att hålla ihop allting, man skulle få en helhet och inte behöva dirigera 

folk till tusentals andra olika system, länkar och sidor osv. Vi har ju redan nu ett projekt där 

jag har lagt upp en share point-sida där vi har vissa saker och sen har vi andra saker i 

källkodshanteringsverktyget och så undrar man ”vart ska dokumenten sparas? Är det share 

point-sidan som gäller eller?” Jag tror att det är en jättefördel att få ihop allt det här och även 

kunna få göra byggen och distribuera dom osv. Ja, jag är väldigt nyfiken på detta! 



 

1.3 Intervju med utvecklare Sven Dahlström  

1. Vad har du arbetat i för roll i projekten?  

Utvecklare, projektledare, kravställare. Har jobbat som utvecklare sedan 1994.  

2. Vad har du haft för specifika arbetsuppgifter under projekten?  

Programmerat i C#, C++, lite VS. Jobbar väldigt mycket databasfrågor och 

databasmodellering.  

3. Har du tidigare arbetat agilt?  

Ja, enligt scrum metoden.  

3.1 Om svaret är ja, hur har de agila projektledningen påverkat din roll?  

Man jobbar på ett annat sätt, mer interaktivt med andra personer när man jobbar agilt. Dagliga 

scrummöterna var nytt för mig men det gynnade mig i projektet då jag fick reda på vad de 

andra gjorde.  

3.2 Upplevde du några fördelar/nackdelar med att jobba agilt?  

Det var inte så lyckat, då man måste förankra arbetssättet hela vägen. Alla inblandade i 

projektet måste använda det agila sättet annars fungerar det inte så bra. Fördelen är ju om alla 

parter gör det, då tror jag att de kan bli ett mer lyckat projekt.  

4. Har du tidigare använt verktyget Team Foundation Server (TFS)?  

Nej.  

4.1 Vet du vad TFS är för något?  

Ja, det vet jag.  

4.2 Har du använt något liknade program?  
Ja, för att checka in/ut kod har vi använt Subversion, SVS. Boss-miljön är vårt 

ärendehanteringssystem, öppna programvaror.  

4.3 Känner du att du saknat någon funktion i det tidigare programvarorna du använt? 

Helheten och sammanhanget. Det var ett ihop plock av diverse open source program.  

Specifika frågor till utvecklare 

som inte tidigare har arbetat med TFS  

1. Vad har du använt för program för incheckning/utcheckning tidigare?  

Jag har använt Subversion, SVS, Boss (och SourceSafe, CVS, …). 



 

1.4 Intervju med utvecklare Nicklas Borg  

1. Vad har du arbetat i för roll i projekten?  

Utvecklare, projektledare. Har jobbat som utvecklare i tio år.  

2. Vad har du haft för specifika arbetsuppgifter under projekten?  

Varit väldigt små projekt som jag arbetat i därför har de ofta blivit att jag gjort allt möjligt. 

Men i ett lite större projekt då vi var tre person som arbetade fick jag projektledarrollen men 

samtidigt programmerade jag delar i de projektet.  

3. Har du tidigare arbetat agilt?  

Nej.  

3.1 Tror du att ditt arbete hade påverkats av att arbeta agilt?  

Ja, men 80 % av mina projekt är för små för att kunna arbeta agilt med. Det går inte att göra 

del leveranser då vi installerar saker och gör det när alla har kodat färdigt. Men i större projekt 

skulle jag nog trivas i det sättet att arbeta.  

4. Har du tidigare använt verktyget Team Foundation Server (TFS)? 

Nej.  

4.1 Vet du vad TFS är för något?  

Ungefär. Vet inte allt man kan göra med det.  

4.2 Har du använt något liknade program?  

Andra program för källkodshantering. Använt olika verktyg för varje del.  

4.3 Känner du att du saknat någon funktion i det tidigare programvarorna du använt? 

Det tidigare programmet jag använt blev jag inte riktigt vän med och kände att jag saknade 

funktioner för att de skulle göra som jag ville att de skulle göra.  

Specifika frågor till utvecklare  

som tidigare inte arbetat med TFS  

1. Vad har du använt för program för incheckning/utcheckning tidigare?  

Jag kommer inte ihåg vad det hette. 



 

1.5 Intervju med utvecklare Fredrik Larsson  

1. Vad har du arbetat i för roll i projekten?  

Bara som utvecklare i stort sett. Har jobbat som utvecklare sen 2008.  

2. Vad har du haft för specifika arbetsuppgifter under projekten?  

Kodat C#, även webb, html, JavaScript och allt möjligt.  

3. Har du tidigare arbetat agilt?  

Lite grann, vi körde scrum i typ en månad eller nått.  

3.1 Om svaret är ja, hur har de agila projektledningsprinciperna påverkat din roll?  

Nja, stora skillnaden är väl kanske att man frågar mer, man får ju mer vetskap om vad folk 

gör kanske, genom mötena, och då kan man ju också fördela ut arbetsuppgifter. Nu kanske 

man sitter mer och gör sin uppgift tills den är klar bara.  

3.2 Hur upplevde du några fördelar/nackdelar med att jobba agilt?  

Jag ser nog bara fördelar med det tror jag. För man får ju mer inblick i alla delar i projektet.  

4. Har du tidigare använt verktyget Team Foundation Server (TFS)?  

Ytterst lite.  

4.1 Hur upplevde du att arbeta i den miljön?  

Väldigt rörigt, jag fick ingen överblick, men det är väl en vanesak.  

4.1.1 Vilka funktioner har du använt?  

Källkodshanteringen, att checka in och ut kod.  

4.1.2 Vilken mall har du arbetat i (exempelvis MFS Agile eller Scrum)?  

Vet inte.  

4.1.3 Innebar användningen av TFS att du fick arbeta på ett annat sätt än vad du är var 

van vid? I så fall hur?  

Nej.  

4.2 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter positivt på 

något sätt? I så fall hur?  

Jag tror inte det har någon större betydelse om man har TFS eller nått annat, inte det lilla som 

jag använt i alla fall. Kanske om man arbetar med det fullt ut med mallar och sånt, då kanske 

man ser att det blir bättre.  

4.3 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter negativt på 

något sätt? I så fall hur?  

Jag tror inte det, det var bara att man inte ser om man får nått vid utcheckning, nån annans 

ändring går inte att se kanske lika lätt, eftersom man inte ser att den filen är ändrad osv. Men 

jag tror inte det påverkar så mycket ändå.  

4.4 Saknar du någon fuktion i TFS?  

Det jag saknar mest, det är ju att man ser ingen lista på vad som har ändrats när man gör en 

utcheckning. Man ser inte att det här och det här har ändrats eller det här är mergat med den 

filen osv. Det laddas bara ner och så undrar man ”fick jag något överhuvudtaget eller?”. Det 

går säkert att se någonstans, men jag skulle gärna vilja se det direkt och sen trycka bort det 

själv istället efteråt.  



 

Specifika frågor till utvecklare  

som tidigare har arbetat med TFS  

1. Hur har ditt sätt att arbeta förändrats efter att ni börjat arbeta med verktyget TFS? 

Nu har ju jag arbetat jättelite med TFS, typ bara på ett litet projekt här på företaget, det är 

första gången jag använde TFS och jag tror inte jag har så mycket att säga om det då jag bara 

använt TFS för att checka in och ut kod.  

2. Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och andra utvecklare/roller i 

projektet har påverkats av TFS?  

Eftersom jag inte använt det på det sättet så vet jag inte.  

3. Har du använt TFS´s feedback verktyg någon gång?  

Nej.  

4. Har du använt TFS´s sprintbacklogg verktyg någon gång?  

Nej.  

4.1 Vet du vad det är för något?  

Jag vet vad en sprintbacklog är.  

5. Hur har incheckningen av källkod fungerat?  

Ja det fungerar väl bra just själva incheckningen iallafall.  

5.1 Om det uppstått problem, vilka?  

Det är väl lite ovant att köra en ny konflikt lösare, eller edit conflict, för att rätta upp 

konflikter, den är ju lite krånglig kanske. Men man är ju van vid ett helt annat verktyg så det 

är väl därför.  

6. Hur har utcheckningen av källkod fungerat?  

Ja det har funkat bra, förutom att jag inte ser vad jag fått ut.  

7. Vad tycker du om web accessen i TFS, är det enkel att förstå och arbeta med?  

Jag har inte jobbat med den.  

8. Skulle du rekommendera andra att använda TFS? Varför, Varför inte?  

Jag tycker att det har potential att jobba i. Man kanske kan strukturera arbetet bättre än att ha 

massa olika program för samma sak liksom. Så absolut. 



 

1.6 Intervju med utvecklare Y  

1. Vad har du arbetat i för roll i projekten?  

Jag har jobbat som utvecklare sedan 2006 även en liten del inom förvaltning med support till 

slutanvändarna.  

2. Vad har du haft för specifika arbetsuppgifter under projekten?  

Den främsta arbetsuppgiften som jag har haft är att programmera de uppgifter som funnits.  

3. Har du tidigare arbetat agilt?  

Ja.  

3.1 Om svaret är ja, hur har de agila projektledningsprinciperna påverkat din roll? 

Ingen större skillnad då projekten som jag tidigare jobbat med har varit mer eller mindre mot 

den agila projektledningen.  

3.2 Upplevde du några fördelar/nackdelar med att jobba agilt?  

Jag anser att det är mycket lättare att gruppen tillsammans ser till att jobbet blir gjort. Men 

detta är också en nackdel då det lätt kan bli oreda och som gruppmedlem kan det vara svårt att 

veta projektets status. Eftersom vi i de projekten inte följde den agila projektledning till fullo 

med dagliga scrummöten mm. så upplevde jag att det var svårt att följa projektets utveckling, 

istället för dagliga scrummöten hade vi veckovisa möten.  

4. Har du tidigare använt verktyget Team Foundation Server (TFS)?  

Ja  

4.1 Hur upplevde du att arbeta i den miljön?  

Den största skillnaden som jag känner är att TFS är en stor kontrast till de tidigare program 

som jag använt. Förr hade jag mycket papper och använde flera program för olika funktioner. 

Det blev därför mycket enklare att ha allt på samma ställe. En sak som var svårt att lära sig i 

början var att komma ihåg hur man skulle göra vissa saker i TFS. I projektet som jag då 

arbetade i hade projektledningen gjort om en mall och anpassat den och för att den skulle 

passa för projektet, för att alla i projektet skulle veta hur man gick tillväga hade de också 

skapat en tillhörande manual i TFS. Manualen var ett bra verktyg för oavsett hur många 

gånger som jag gjorde klart en uppgift kändes det alltid som att man var tvungen att 

dubbelkolla i den vad nästa steg var, eftersom projektledningen förändrade arbetssättet 

kontinuerligt under projektet. Jag upplevde att det blev jobbigt att arbeta sig in i rätt 

arbetssättet.  

4.1.1 Vilka funktioner hade ni mest användning av?  

Jag har bland annat använt funktionerna källkodshanteringing, hanteringen av work items, 

starta byggen, ändra status, merga, jämföra kod och kolla historiken av kod.  

4.1.2 Vilken mall har du arbetat i (exempelvis MFS Agile eller Scrum)?  

En modifierad mall  

4.1.3 Innebar användningen av TFS att du fick arbeta på ett annat sätt än vad du är var 

van vid? I så fall hur?  

Den stora fördelen som jag själv upplevde var att allt var på samma ställe. Timmarna som 

man arbetar ska stämma i TFS samt PX (tidrapporteringssystem) och det kan kännas svårt att 

få det rätt alla gånger, vore en fördel om systemen kunde kopplas samman eller att man kan ta 



 

ut en rapport på vad man skrivit i tid på en viss vecka. Kodgranskning anser jag sker på ett 

annat sätt tidigare, det är enklare i TFS.  

4.2 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter positivt på 

något sätt? I så fall hur?  

Något som jag återigen vill uppmärksamma är att allt är på samma ställe. Det är enkelt att få 

en överblick av vad som sker i projektet. De uppgifterna som skulle göras under dagen var 

enkla att se.  

4.3 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter negativt på 

något sätt? I så fall hur?  

Vet ej.  

4.4 Saknar du någon funktion i TFS?  

Eftersom jag inte använt alla delar i TFS är det svårt och veta. En orsak till detta kan vara att 

projektledningen inte sett möjligheterna med TFS utan bara de viktigaste delarna som är 

nödvändiga i projektet, eller att de tyckte att det blev för mycket att ta in allt i projektet 

samtidigt. Jag känner till delar i TFS som skulle varit bra under de projekten och anser därför 

att projektledningen inte utnyttjar verktyget till sin fullo. Exempel på dessa delar kan vara 

feedbackverktyget.  

Specifika frågor till utvecklare  

som tidigare har arbetat med TFS  

1. Hur har ditt sätt att arbeta förändrats efter att ni börjat arbeta med verktyget TFS? 

Att allt är på samma ställe är något som jag verkligen vill framhäva som en stor förändring i 

mina arbetsuppgifter när jag började använda verktyget TFS. Jag tycker att man lättare får 

koll på koden sedan användningen av TFS. Med hjälp av ett högerklick kan jag med hjälp av 

verktyget se tidigare versioner av koden och se om det gjorts ändringar.  

2. Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och andra utvecklare/roller i 

projektet har påverkats av TFS?  

Om alla parter använder TFS tror jag att projekten blir bättre, då behövs inte mer avstämning 

än de dagliga scrummöterna. Våra testare använde inte TFS till sin fullo i projektet därför 

upplevde jag att det blev svårt och man fick alltid dubbelkolla med testaren för att se om den 

sett att den fått en ny uppgift som skulle testas. Det gäller att alla som deltar i projektet ska 

vilja använda verktyget som stöd, då tror jag att projekten blir som mest lyckade.  

3. Har du använt TFSs feedback verktyg någon gång?  

Nej.  

4. Har du använt TFSs sprintbacklogg verktyg någon gång?  

Nej.  

5. Hur har incheckningen av källkod fungerat?  

En funktion som fungerat väldigt bra anser jag, det enda man behöver tänka på är att det är 

viktigt att hämta hem den senaste versionen av koden innan man checkar in ny kod.  

5.1 Om det uppstått problem, vilka?  

Det är klart man fått problem med t ex konflikter men dessa har oftast varit lätta att lösa.  

6. Hur har utcheckningen av källkod fungerat?  

Det har fungerat bra, ibland kan det hända något skumt så allt slutar fungera. Har löst det via 



 

att hämta hem all kod på nytt till ett nytt ställe på dator och då fungerar allt igen, vet inte 

riktigt varför sånt händer.  

7. Vad tycker du om web accessen i TFS, är det enkel att förstå och arbeta med?  

Har inte tidigare använt denna funktion.  

8. Skulle du rekommendera andra att använda TFS? Varför? Varför inte?  

Jag tycker att TFS är bättre än andra program som jag använt för källkodshantering (t ex 

subversion). TFS är mer överskådligt och enklare då allt är på samma ställe. En av de bästa 

sakerna är att man byggt ett användargränssnitt runt ärendehanteringen och bygger in mycket 

annat så att man hjälper alla roller i projekt att använda det. 



 

1.7 Intervju med utvecklare Anna Andersson-Blomqvist  

1. Vad har du arbetat i för roll i projekten?  

Jag har jobbat som utvecklare sedan 2001.  

2. Vad har du haft för specifika arbetsuppgifter under projekten?  

Jag har huvudsakligen skrivit kod.  

3. Har du tidigare arbetat agilt?  
Jag har inte arbetat agilt i alla projekt jag medverkat i, men i ett projekt använde vi de agila 

tankesättet.  

3.1 Om svaret är ja, hur har de agila projektledningsprinciperna påverkat din roll?  
Jag tycker att det är smidigare att jobba agilt, främst för att man får återkoppling på sitt arbete 

hela tiden.  

3.2 Upplevde du några fördelar/nackdelar med att jobba agilt?  
Det känns som att det är mest fördelar med att jobba agilt, man får mer koll på projektet, man 

vet hela tiden från dag till dag vad man ska arbeta med under dagen osv.  

4. Har du tidigare använt verktyget Team Foundation Server (TFS)?  

Ja.  

4.1 Hur upplevde du att arbeta i den miljön?  

Jag tycker att TFS är enkelt att förstå sig på och miljön är enkel att använda.  

4.1.1 Vilka funktioner har du använt?  

Det jag huvudsakligen använt är ärendehanteringen och källkodshanteringen.  

4.1.2 Vilken mall har du arbetat i (exempelvis MFS Agile eller Scrum)?  

Vi använde ingen mall.  

4.1.3 Innebar användningen av TFS att du fick arbeta på ett annat sätt än vad du är var 

van vid? I så fall hur?  

Nej.  

4.2 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter positivt på 

något sätt? I så fall hur?  

Ja, inte mycket, men litegrann i alla fall. Jag tror att man möjligen blir lite mer effektiv.  

4.3 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter negativt på 

något sätt? I så fall hur?  
Själva kodningen känns som att den blivit mer effektiv, men beroende på hur mycket 

dokumentation och administration projektledaren vill att man gör så kan det går över lite till 

det negativa. Men samtidigt gör ju detta att man får bättre koll på sitt arbete, så det är nog 

både positivt och negativt.  

4.4 Saknar du någon funktion i TFS?  
Nej, det jag känner att jag som utvecklare behöver finns i TFS. Det finns ingenting jag har 

saknat.  



 

Specifika frågor till utvecklare  

som tidigare har arbetat med TFS  

1.Hur har ditt sätt att arbeta förändrats efter att ni börjat arbeta med verktyget TFS?  
I det projektet där vi jobbade agilt så gjorde vi det från början, så därför är det svårt att säga 

om det förändrat något. Jag tycker inte att man kan jämföra olika projekt med varandra på det 

sättet då de alltid är olika. Det går inte att jämföra hur jag jobbade då med hur jag jobbar nu. 

2. Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och andra utvecklare/roller i 

projektet har påverkats av TFS? 
Om man är bra på att ta till sig de uppgifter som finns och att sköta det här med att skriva sitt 

namn på uppgiften osv. så underlättar det kommunikationen, då man inte behöver ringa eller 

maila för att meddela att ”nu gör jag den här uppgiften” eller liknande. 

3. Har du använt TFSs feedback verktyg någon gång?  

Nej.  

4. Har du använt TFS´s sprintbacklogg verktyg någon gång?  

Nej.  

4.1 Om svaret är nej, vet du vad det är för något?  

Nja, det kan jag nog inte säga. Jag vet vad en backlog är, men inte hur den fungerar i TFS.  

5. Hur har incheckningen av källkod fungerat? 

Ja, jag tycker att det har fungerat bra.  

6. Hur har utcheckningen av källkod fungerat?  

Precis som med incheckningen så har det inte varit några problem.  

7. Vad tycker du om web accessen i TFS, är det enkel att förstå och arbeta med?  

Den har jag inte använt.  

8. Skulle du rekommendera andra att använda TFS? Varför, Varför inte?  
Ja, om man jobbar med Visual Studio som är integrerat med TFS så tycker jag att det är ett 

bra verktyg. Eftersom det finns en helhet i TFS så behöver man inte växla mellan många olika 

program eller system för att få med alla funktioner man vill ha, allt finns på samma ställe i 

TFS. 



 

1.8 Intervju med utvecklare Johan Dahl  

1.Vad har du arbetat i för roll i projekten?  

Alla roller som tänkas kan har jag jobbat som. Utvecklare, projektledare, administratör osv. 

Utvecklare har jag jobbat som i ca elva år.  

2. Vad har du haft för specifika arbetsuppgifter under projekten?  

Väldigt varierat, eftersom jag är seniorutvecklare så brukar man få gå över till att göra allt 

möjligt konstigt. Men man kan väl säga att jag hållit på mycket med specning och design.  

3. Har du tidigare arbetat agilt?  

Ja jag har arbetat agilt i ett projekt i alla fall. Då var jag systemdesigner och specskrivare 

huvudsakligen.  

3.1 Om svaret är ja, hur har de agila projektledningsprinciperna påverkat din roll?  

Det blev lite annorlunda, men jag kan inte säga att det var bättre eller sämre i det fallet. Det 

var bara ett val vi gjorde för att prova, mer eller mindre. Det påverkade inte mina 

arbetsuppgifter.  

3.2 Upplevde du några fördelar/nackdelar med att jobba agilt?  

I det fallet så var det en nackdel, tror jag, för det var en projektplanering eller sammansättning 

som inte var utifrån agil utveckling. Blandningen blev inte bra. Nackdelen var att man inte 

hade gått agilt hela vägen.  

4. Har du tidigare använt verktyget Team Foundation Server (TFS)?  

Ja.  

4.1 Hur upplevde du att arbeta i den miljön?  

Det var inte så lätt att förstå, det var som ett eget litet system man höll på med. Vi använde ju 

websidan för att registrera händelser. Den var inte speciellt svår att använda, den var ungefär 

som vilket verktyg som helst. Miljön var lite mer komplex än många andra, det var mer att 

hålla reda på.  

4.1.1 Vilka funktioner har du använt? 

Källkodshantering och ärendehantering  

4.1.2 Vilken mall har du arbetat i (exempelvis MFS Agile eller Scrum)?  

Vi arbetade inte i en mall, vi använde inte TFS när vi körde agilt, då använde vi andra saker. 

Så jag har inte använt någon mall.  

4.1.3 Innebar användningen av TFS att du fick arbeta på ett annat sätt än vad du är var 

van vid? I så fall hur?  

Nej, inte i det fallet.  

4.2 Har användningen av TFS påverkat utförandet av dina arbetsuppgifter positivt på 

något sätt? I så fall hur?  

Nej det har det inte, varken positivt eller negativt eftersom jag bara använt ärende- och 

källkodshanteringen och det hade man kunnat lösa med andra verktyg också.  

4.3 Saknar du någon fuktion i TFS?  

Nej, de bitar jag använt var väldigt kompletta.  



 

Specifika frågor till utvecklare  

som tidigare har arbetat med TFS  

1. Hur har ditt sätt att arbeta förändrats efter att ni börjat arbeta med verktyget TFS? 

Dom delar i TFS som jag har använt har man kunnat lösa med andra verktyg också, så därför 

har inte arbetssättet förändrats någonting, eftersom jag inte utnyttjat TFS fullt ut.  

2. Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och andra utvecklare/roller i 

projektet har påverkats av TFS?  

Nej, vi pratade med varandra ändå. Vi använde inte TFS som kommunikationsverktyg.  

3. Har du använt TFSs feedback verktyg någon gång?  

Nej.  

4. Har du använt TFSs sprintbacklogg verktyg någon gång?  

Nej.  

4.1 Vet du vad det är för något?  

Ja, inte i detalj riktigt, men sprintbacklogg vet jag vad det är.  

5. Hur har incheckningen av källkod fungerat?  

Den har jag provat ja. I det stora hela så har det fungerat bra.  

5.1 Om det uppstått problem, vilka?  

I och med att i det projekt där vi använt TFS så låg den servern på en annan domän, vilket 

gjorde att det blev lite bekymmer med uppkopplingen dit. Det underlättar om man har det på 

samma domän som man sitter, då är det ju oftast bättre.  

6. Hur har utcheckningen av källkod fungerat?  

Ja, i stort sett.  

6.1 Om det uppstått problem, vilka?  
Det har varit lite problem med rättigheter, eftersom det ska handhas av någon annan och det 

var flera olika delar och alla delarna hade jag inte tillgång till, så ja, det var lite bekymmer där 

också.  

7. Vad tycker du om web accessen i TFS, är det enkel att förstå och arbeta med?  

I förhållande till dess komplexitet är den ganska enkel.  

7.1 Vad var bra med den?  
Det som var bra det var ju att det gick att göra väldigt mycket och man kunde få ut det man 

ville. 

7.2 Vad var mindre bra med den?  

Det som var mindre bra det var att det var tvetydligt vad man kunde göra, man kunde göra 

ungefär samma sak, fast på fel ställe liksom.  

8. Skulle du rekommendera andra att använda TFS? Varför, Varför inte?  

Jag skulle nog gärna rekommendera andra att använda TFS, ja. Åtminstone då det gäller 

projekt av den dignitet att det skulle löna sig att använda TFS eftersom det är dels en stor 

kostnad och dels ett stort paket som ska dras runt, men är man beredd att ta det så underlättar 

ju TFS arbetet. 


