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Resumé 
Agil er et moderne svar på, hvordan man udvikler komplekse løsninger. Denne opgave tager 

udgangspunkt i det mest udbredte agile Framework, Scrum, inden for IT-branchen. Der vil 

igennem Logical Framework Approach, TRIN-modellen og interviews forsøges at identificere 

de mest væsentlige problemer i det selvorganiserende team. Logical Framework Approach 

benyttes til at udarbejde løsninger, inden for Scrum som teknologisk system, på baggrund af 

TRIN-modellen. Gennem rapporten er der blevet analyseret frem til, at de væsentligste 

problematikker ligger hos Product Owneren, i det selvorganiserende team. Dette tæller, at 

Product Owner ikke har mandat eller tid, som resultat af, at agilitet ikke er forankret i 

topledelser. På baggrund af dette er der udarbejdet et design til de specifikke situationer, der 

kan hjælpe med overgangsfasen, til løsningen på problemet. Derudover er der også udarbejdet 

en workshop, som kan være med til at belyse disse problematikker. 
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Indledningen 
Teaser 
Det lyder ofte, at agilitet lover guld og grønne skove i udviklermiljøet, men som regel har 

virkeligheden en anden klang: 

Hvis jeg så sidder med en flok tudekællinger af udviklere, der ikke har tænkt sig at 

gøre noget, så er jeg fucked, fordi så kan jeg ikke gøre noget. Det er derfor jeg siger 

sådan noget skal være forankret i ledelsen så de kan gå ind og slå medarbejder i 

hovedet og sige nu skal i gøre hvad der bliver sagt. Sådan er det jo. (Interview, 

Olsen, 2019) 

Som den frustrerede Scrum Master Michael Olsen understreger i interviewet, er virkeligheden 

ikke altid så lige til. Dette er de problematikker, som dette projekt vil forsøge at komme til livs. 

 
Problemfelt 
Dette projekt startede med en fælles interesse for det agile arbejdsmiljø. Denne interesse ledte 

hurtigt til videns indsamling, i forhold til agilitet og dets Frameworks, hvoraf Scrum er det mest 

benyttede. Ved nærmere undersøgelse af Scrum, fandt projektgruppen ud af, at fokus lå på team 

niveau og individet. Efter de indledende interviews, og en samtale med gruppens vejleder, blev 

der valgt at fokusere på det selvorganiserende team, herunder Product Owner rollen. Dette 

fokus blev valgt, på baggrund af udtalelser i de indledende interviews, som havde tilfælles, at 

mange af problematikkerne lå inden for det selvorganiserende team og Product Owner rollen 

(Interview, Pedersen & Olsen, 2019). Jesper Boeg understreger her, hvor udbredt agil er, samt 

de enorme investeringer, der ligger i at agilisere Danske virksomheder: 

(…) Der er ikke nogen 2020 planer i øjeblikket, hvor der ikke står et eller andet 

agile kan man se. Om det er en IT-virksomhed eller… nu er jeg ude ved Novo i 

øjeblikket og de laver bakterier og enzymer. På deres 2020 plan står der også agile 

med store fede bogstaver, så der er over det hele. red. (Interview, Boeg, 2019). 

 
Problemet ligger i, at den agile tankegang ikke får lov at udbrede sig i virksomheden (Interview, 

Boeg, 2019), og ofte ikke er forankret i ledelsen, der derfor ikke lader teams være 

selvorganiserende (Interview, Pedersen, 2019), eller giver Product Owneren det nødvendige 

mandat (Interview, Olsen, 2019), der er påbudt af Scrum. Udover dette har et team af Islandske 
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forskere påvist, at Product Owners tidsfordeling er vidt forskellig (Sverridsdottir et al., 2014, s. 

262), hvilket indikerer, at der er en klar forvirring i forhold til rollens formål (Interview (Noter), 

Daniel, 2019). Disse problematikker afspejles i projektets problemformulering. 

 
Problemformulering 
Hvordan kan problematikker, der opstår i det selvorganiserende Scrum team, herunder 

Product Owner rollen, løses ved hjælp af et design? 

 
Arbejdsspørgsmål: 

• Hvilke teknikker og processer, er allerede inkorporeret i det selvorganiserende team i 

Scrum? 

• Hvordan kan Scrum analyseres som en teknologi? 

• Hvordan samarbejder en Produkt Owner i et agilt team, samt hvordan varetager 

Produkt Owneren bedst sin rolle? 
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Metode 
Dette afsnit vil klarlægge den metodiske tilgang dette projekt har. Her vil metoderne, som er 

blevet benyttet i forbindelse med indsamling af empiri først blive forklaret, samt de iterationer 

projektgruppens interviewguide har gennemgået i løbet af indsamling. Herefter vil metoderne 

som er blevet benyttet i forbindelse med analysen blive gennemgået. 

 
Klarlægning af interviewmetode 

Projektgruppen, skal i projektet finde frem til, hvordan problematikker, der opstår i det 

selvorganiserende Scrum team, herunder Product Owner rollen løses ved hjælp af at design. 

Projektgruppen har valgt at benytte det kvalitative interview som metode, til at indsamle viden 

omkring den givende problemstilling. Projektgruppen har valgt at benytte sig af det kvalitative 

interview, da der ikke søges en ja/nej holdning til om det er svært at implementere, men 

derimod en dybere indsigt i, hvorfor både teamet og coachen finder et særligt område, der er 

ekstra svært at overkomme. I den kvalitative interviewmetode skal projektgruppen, som 

interviewere, altid sørge for at holde en åben samtale og følge op på de svar som den 

interviewede har givet, hvilket er et semistruktureret interview. Dette kan ske både i form af at 

stille sig kritisk til de givende svar, men også at søge en mere uddybende argumentation for 

svaret (Kvale, 2009, s. 19-23). Derudover er det også vigtigt at projektgruppen, som 

interviewere, lader de interviewede tale frit og åbent, således at de interviewede føler, at der 

ikke gås imod deres holdninger eller at der bliver set ned på dem. 

Dette leder videre til, at projektgruppen heller ikke skal kommunikere med de interviewede 

som venner, da dette stadig er et interview og ikke en venskabelig snak. Dog er en interviewer 

nødsaget til at være en anelse personlig, da interviewforløbet ellers vil virke anmassende eller 

påtrængende. Sennett skriver i sin bog ”Respect”: ”Håndværket består i at kalibrere sociale 

afstande uden at få interviewpersonen til at føle sig som et insekt under et mikroskop” (Kvale, 

2009, s. 19-23 (fra: Senett, 2004, s. 37-38)). Det handler kort sagt om at balancere samtalen i 

interviewet, således at den interviewede føler sig tilpas nok til at åbne op om sine holdninger, 

men samtidig husker at dette er et interview og derfor skal behandles derefter. Projektgruppen 

har interviewet to Scrum Masters, en IT-konsulent, en agil konsulent, en CTO (teknisk direktør) 

og en udviklergruppe. Disse aktører mener projektgruppen har relevans for vores 
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undersøgelse om, hvad der er den største udfordring. Projektgruppen har valgt et interviewfelt, 

af alsidige kvalifikationer, da dette vil belyse problematikkerne fra flere forskellige sider. 

 
Udvikling af interviewguiden 

I dette afsnit vil projektgruppens iterationer af interviewguiden blive gennemgået fra første til 

sidste interview. 

Interviewguide Neils Sejer: Projektgruppens første interviewguide havde til formål at danne 

et generelt billede af hvordan agil udvikling fungerer i praksis, samt hvilke styrker og 

udfordringer der kunne være forbundet med dette. Derudover havde projektgruppen fokus på, 

hvilke agile processer interviewpersonen stødte på i løbet af en dag. 

Interviewguide Michael Olsen: I projektgruppens første iteration af interviewguiden blev der 

tilføjet Scrum roller, for at bekræfte om de interviewede arbejdede med Scrum. Efterhånden 

som projektgruppen er blevet mere erfarende i agil udvikling og Scrum, er spørgsmål til 

specifikke Scrum ceremonier og processer blevet en del af interviewguiden. De havde på 

samme måde til opgave at bekræfte brugen af Scrum, samt hvordan Frameworket blev anvendt. 

Projektgruppen valgte at bevæge projektet i en retning af selvorganiserende teams og herunder 

Product Owner rollen. Hertil stillede projektgruppen uddybende spørgsmål omkring 

funktionen til disse, samt fordele og ulemper ved dem. Derudover tilføjede projektgruppen et 

spørgsmål om kulturelle udfordringer i agile teams, da gruppen, på daværende tidspunkt, 

debatterede hvorvidt dette kunne være en interessant vinkel. 

Interviewguide YouSee: I anden iteration af projektgruppens interviewguide, er nogle af de 

afklarende spørgsmål i starten fjernet. Det er spørgsmål som blandt andet ”har i en Scrum 

Master?”, ”har i en Product Owner?” og ”bruger i Sprints?”. Disse ting var en selvfølge, da 

projektgruppen havde lidt kendskab til YouSee inden og vidste de kørte agil udvikling og Scrum. 

Projektgruppen fokuserede i denne iteration, meget mere på det selvorganiserende team og i, 

hvilken grad deres team var ’selvorganiserende’. Herunder lå projektgruppens næste 

hovedfokus på Produkt Ownerens funktion, og hvordan rollen blev varetaget hos YouSee. 

Opsummeret lå Projektgruppens fokus på det selvorganisende team, herunder Product Owners 

rolle og kommunikationen derimellem. 

Interviewguide Alexander Stigsen: I dette interview er der ikke tale om en iteration af vores 

interviewguide, men nærmere at gå bort fra den og fortsætte interviewet ustruktureret. Dette 
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gjorde projektgruppen, i og med, at den interviewede ikke arbejdede direkte med Scrum, men 

arbejdede agilt i hans selvopstartede virksomhed. De havde tilpasset arbejdsmetoden så det 

passede dem bedst og frasorteret hvad der ikke fungerede for dem. De havde blandt andet 

frasorteret Daily Meetings, da denne virksomhed arbejder på tværs af tidszoner og dette gjorde 

det svært med daglige møder. 

Interviewguide Jesper Boeg: Projektgruppen lavede i den tredje iteration af interviewguiden 

en specifik guide til interviewet med Jesper Boeg, da han arbejder som agil konsulent og derfor 

arbejder med at hjælpe agile teams og virksomheder. Af den årsag ville nogle af spørgsmålene 

ikke være så relevante, i forbindelse med interviewet af ham. I iterationen, har projektgruppen 

lagt vægt på hans erfaring som konsulent og har derfor hørt ham til råds om, hvor han ser 

mulige forbedringer i selvorganiserende teams og, hvad han har erfaret igennem tiden som 

konsulent. Fokusset i denne iteration ligger på kommunikationen mellem udviklergruppen og 

Product Owner, samt teknikker og processer til forbedring af samme. Projektgruppen havde 

også interesse i at høre den agile ekspert om agile teams, samt om den agile tankegang, kunne 

fungere i en virksomhed hvor agilitet ikke er forankret i ledelsen. 

 
TRIN-modellen som analysemodel 

Følgende afsnit vil redegøre for TRIN-modellen som analysemodel. Her vil metoden blive 

klarlagt og forklaret ud fra ”Teknologiers indre mekanismer og processer. – Eksemplificeret 

ved digital signatur” af Niels Jørgensen (2018), samt kursusmateriale på basiskursus 3: 

Teknologiske systemer og artefakter: I. 

 
Trin 1 – Teknologiers indre mekanismer & processer 

Det første trin i modellen er teknologiers indre mekanismer og processer. Dette trin dækker 

over ”Dét eller de centrale principper ved en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens 

formål.” (Jørgensen, 2018, side 6). Med dette trin skal der derfor både forklares formålet og de 

principper der bidrager til formålet. Dette trin er inspireret af Walter Vincentis operationelle 

princip for en teknologi. 
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Trin 2 – Teknologiers artefakter 

Modellens andet trin er teknologiers artefakter. Dette trin er ”menneskeskabt objekter med en 

teknologisk funktion” (Jørgensen, 2018, s. 6). Dette trin vil derfor gennemgå de artefakter der 

er i en teknologi. 

 
Trin 3 – Teknologiers utilsigtede effekter 

Det tredje trin i modellen omhandler en teknologis utilsigtede effekter. Trinnet fokuserer 

derfor ikke på formålet med teknologien, men hvilke utilsigtede effekter der kan opstå som 

følge af dette. Disse ”hænger i nogle tilfælde sammen med teknologiens indre mekanismer.” 

(Slides, Jelsøe, 2018). 

 
Trin 4 – Teknologiske systemer 

Fjerde trin i TRIN-modellen er teknologiske systemer. Dette bliver beskrevet således: ”Mens 

trin 2 om artefakter er et ”mikro-punkt”, som fokuserer på teknologiske elementer og detaljer, 

så er trin 4 et ”makro-punkt”, som fokuserer på de store sammenhænge.” (Jørgensen, 2018, side 

7). Med dette menes der teknologien i dette sammenhængende system, som teknologien indgår 

i. 

 
Trin 5 – Modeller af teknologier 

Femte trin er modeller af teknologier, hvilket bliver beskrevet således: ”Modeller af teknologi 

kan inddeles i visuelle, fysiske og numeriske modeller.” (Jørgensen, 2018, side 7). Her bliver 

”særlig udvalgte egenskaber ved fænomenet eller genstanden søges gengivet og/eller 

undersøgt.” (Slides, Christensen, 2018). Dette trin ligger altså op til en gennemgang af en model. 

 
Trin 6 – Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien 

Sidste trin, omhandlende drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien, er først og 

fremmest en udbygning af teknologiens formål fra trin 1. Den anden del af dette trin omhandler 

barrierer for udbredelsen. Disse kan være knyttet til de utilsigtede effekter eller andre forhold. 

Disse to punkter kigges så på samlet indenfor innovationsteorien (Rogers, 2003). Her er der 

fokus på det innovative aspekt af teknologien. I dette trin vil der derfor blive sagt noget 

sammenfattende om teknologien, samt ”(…) om teknologien faktisk er blevet udbredt, og hvilke 

drivkræfter og barrierer der har forårsaget dette (…)” (Jørgensen, 2018, side 8) 
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Logical Framework Approach som designmodel 

I følgende afsnit vil The Logical Framework Approach, blive beskrevet på baggrund af ”The 

Logical Framework Approach – Handbook for objectives-oriented planning” af NORAD (1990). 

Her vil designmetoden, som bliver benyttet i projektet, blive beskrevet. Herunder beskrives 

dens syv trin, som man, ifølge metoden gennemgår, i udarbejdelsen af et design. Logical 

Framework Approach er et analytisk værktøj for objekt-orienteret projektplanlægning, samt 

udførelse. Hovedfokus i denne metode er, at den er objekt-orienteret, målgruppe orienteret og 

participatorisk. 

 
De syv trin i The Logical Framework Approach 

Aktøranalyse: 

Det første skridt i Logical Framework Approach er at skabe et overblik over de involverede 

aktører i projektet. Her dannes der et bredt overblik over alle aktørers motiver og interesser i 

projektet. Dette skaber fundamentet for at reflektere over behovet for forskellige aktører 

involveret i projektet. Dette gøres både tidligt i planlægningsprocessen, men også senere ved 

implementeringen af projektet. Alle aktører, hvis standpunkt er vigtige at undersøge, bliver 

opsat. Derudover også aktører som bliver indirekte påvirket af projektet. I aktøranalysen bliver 

alle aktører nedskrevet, kategoriseret, samt diskuteret for at få en dybere forståelse for 

problemets kerne. Dette leder også op til at vælge de vigtigste aktører for projektet. Her vil der 

blive lavet en detaljeret analyse af disse nøgleaktører i form af: Problemer, Interesser, 

Potentialer og Konflikter. Dette leder op til den sidste del af aktøranalysen, hvor det besluttes 

hvem af aktørerne, der vil blive givet prioritet i projektet, når analysen af problemet vil blive 

udført. 

 
Problemanalyse: 

Andet skridt i Logical Framework Approach processen, ligger i at finde frem til de mest centrale 

problematikker i projektet. Dette bliver gjort for at der kan skabes et bedre overblik af 

projektet, som helhed. Først senere vil disse blive snævret yderligere ind for at gøre klar til en 

designproces af løsningen. Når der skal findes centrale problematikker, er det yderst vigtigt at 

dette er problemer der eksisterer her og nu, og ikke mulige eller fremtidige problematikker. 

Når en gruppe er nået til enighed om, hvilket problem er det mest centrale, vil der herefter blive 

udarbejdet et problemtræ. Formålet med dette problemtræ er at finde frem til hvilke årsager 
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der er skyld i at problemet eksisterer, samt hvilke effekter der er opstået af dette problem. Sidst 

i denne proces skal der også skabes et visuelt overblik over hvilke effekter der høre sammen 

med hvilke årsager, dette giver gruppen et bedre indblik i hvilke faktorer der skal elimineres, 

for at fjerne de forskellige effekter af problemet, samt hvordan det vil påvirke slutresultatet når 

effekterne fjernes. Dette gør også gruppen klar til den næste fase af Logical Framework 

Approach. 

 
Løsningsanalyse: 

I denne fase, bliver det tidligere problemtræ nu vendt om og i stedet for effekt og årsager til 

problemet, bliver de her omformuleret til henholdsvis løsninger og effekter, samt bliver det 

centrale problem, nu lavet til en central løsning. For at uddybe, betyder dette at gruppen skal 

se hele træet med en positiv vinkel, da dette hjælper med at finde løsninger til de givende 

problemer, samt hvilke midler eller handlinger der skal til, for at disse løsninger kan 

fremkomme. Som i forrige fase, skal der her også skabes relationer mellem løsningerne og 

hvilke midler/handlinger der skal til. Dette giver gruppen et langt bedre indblik i hvordan 

løsningerne hænger sammen, samt om der er nogle løsninger der kommer før andre. 

 
Alternativanalyse: 

I den alternative analyse, bliver der kigget på det tidligere nævnte løsningstræ og mulige 

alternativer til diverse løsninger, der kunne blive til separate projekter. Når gruppen udvikler 

disse alternative løsninger, er det vigtigt at de først og fremmest eliminerer muligheder, der 

efter en grundig analyse, ikke giver et ønsket resultat. Men derudover må de også kigge på, hvad 

der er realistisk og hvilke effekter det har på forskellige aktører. For at gruppen kan finde den 

bedste løsning i den alternative analyse, skal den enkelte løsning ses i forhold til en række 

kriterier, som skal gå igen for alle løsningerne, således at de bliver vurderet ud fra samme 

faktorer. Ud fra dette, skal gruppen så vurdere hvilke positiver og negativer der er ved hver 

alternativ og vælge én af dem, som bliver til strategien for projektet. 

 
Projektelementer (Project Matrix): 

Her vil projektgruppen beslutte sig for et her og nu mål, samt et langsigtet udviklingsmål, som 

skal komme fra det løsningstræ som blevet lavet tidligere i Logical Framework Approach. I 

denne fase, er der tale om et mål og formål for projektet, der skal beskrive henholdsvis, hvad 
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projektet skal gavne på lang sigt, og hvad det skal gavne for dem som er involveret i projektet. 

Herudover bliver der defineret produktion og aktiviteter. Produktion er beskrevet som de mål 

som projektledelsen skal komme til livs og vedligeholde under hele projektet, for at opnå det 

endelige mål. Aktiviteterne er hvilke processer der skal udføres, for at opnå produktionen. Her 

skal altså laves et overblik over hvilke processer der hører til hvilken produktion, for at skabe 

et overblik og indblik i hvordan de forskellige elementer bliver skabt. 

 
Beskrivelse af Project Matrix: 

I Logical Framework Approach arbejdes der med en såkaldt ’Project Matrix’ eller PM, som er en 

visualisering af de forskellige stadier i projektet. En PM, består af tre forskellige kasser som set 

herunder. 
 
 

(Figur 1.1, Project Matrix) 
 

Nederst til venstre ses selve det projekt der bliver arbejdet med, fra start til slut. Her går input 

i projektet, til at blive påvirket af givende aktiviteter og derefter producerer et output. Dette er 

altså hvad projektledelsen kan garantere at der kommer ud af projektet. Øverst til venstre 

ligger hvilket formål projektet har i det større perspektiv, samt hvad det større endemål er med 

projektet, altså et fremtidigt slutresultat. Dette betyder dog at denne del, ikke ligger indenfor 
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hvad projektledelsen kan garantere at der kommer ud af projektet. Langs højre side ligger der 

en række eksterne faktorer, som projektledelsen antager kunne have en stor betydning for om 

projektet lykkedes eller ej. Disse faktorer er yderligere inddelt til at vise, hvilke faktorer der 

påvirker diverse stadier i den venstre kolonne. Den venstre side af PM hjælper altså gruppen 

eller projektledelsen med at analysere hvilke formål og midler der skal til for at de forskellige 

faser af projektet kan lykkedes. Mens den højre side hjælper projektledelsen med at finde frem 

til hvilken strategi der skal bruges i projektet, eftersom dette giver mulighed for at finde 

udefrakommende faktorer, i projektets tidlige stadie. 

 
Antagelser (PM): 

I denne fase af Logical Framework Approach processen bliver der kigget på, hvilke 

omstændigheder der skal til for at projektet vil blive en succes. Disse ydre faktorer er dog uden 

den direkte kontrol af projektet. Her startes der fra bunden og op i Project Matrix. Der bliver 

undersøgt om de aktiviteter der skal udføres for at de forventede mål bliver opnået, er 

tilstrækkelige eller om der er ydre faktorer der skal spille ind for at projektet bliver en succes. 

Nogle af de ydre faktorer kan blive inddraget fra elementerne i løsningsanalysen, som ikke blev 

inddraget umiddelbart i projektet. De ydre faktorer skal identificeres på alle niveauer i Project 

Matrix. Alle ydre faktorer bliver beskrevet på sådan en måde at de er mulige at overvåge. 

Herudover er alle ydre faktorer rangeret i forhold til vigtighed og for hvor sandsynlige de er. 

 
Indikationer (PM): 

Den sidste fase i Logical Framework Apprach processen er indikatorerne. Disse er nedskrevet 

i den anden kolonne i Project Matrix. Detaljegraden af indikatorerne bestemmer til hvilken grad 

løsningerne er blevet opnået. Indikatorer kan blive nedskrevet som kvantitative, kvalitative og 

på en bestemt opførsel. Kvalitative indikatorer skal så vidt muligt være målbare. Direkte 

indikatorer kan få ekstra indirekte indikatorer, der supplerer den direkte indikatorer. Flere 

indikatorer er altid bedre end én. Indikatorer skal udspecificere: målgruppe, kvantitet, kvalitet, 

tid og location. Indikatorerne giver således et fundament for at overvåge og evaluere projektet. 
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Teori 
Historisk perspektiv på agil 

For at forstå hvad agil er, må der først redegøres for, hvad agil bygger på og, hvor det kommer 

fra. Grunden til at dette fastlægges i starten af teorien, er så der ligger en grundlæggende 

forståelse når der gås mere i dybden med Scrum. Samtidig så der forstås idéerne der ligger bag 

de agile værktøjer og processer. Disse er begge essentielle for problemformuleringen, og 

designet i konklusion til sidst i opgaven. 

 
Hvad er agil? 

Agil er beskrevet i det agile manifest, som er udarbejdet af 17 af de mest fremtrædende 

personer indenfor ledelse og udvikling indenfor IT. Manifestet består af 12 principper der er 

baseret på fire værdier (Beck et al., 2019). 

Den Første værdi i det agile manifest er ”Individer og interaktioner over processer og 

værktøjer” (Beck et al., 2019). I bogen “Agile Project Management for Dummies” (2012) 

forklarer Mark C. Layton, at kærnen i dette citat er kommunikation. At simple samtaler under 

et projekt kan løse komplekse problemer, hvor denne kommunikation bliver sløret når den skal 

foregå over e-mails, spreadsheets og dokumenter, og at disse distraherer udvikleren fra den 

egentlige opgave. 

Den anden værdi i det agile manifest er ”Software der virker over omfattende dokumentation” 

(Beck et al., 2019). Layton beskriver denne værdi ved at understrege, at målestokken for agile 

projekter er hvor meget virkende software der bliver produceret. Det er her også vigtigt at 

forstå, at agil ikke er imod dokumentation, langt fra faktisk. Pointen her er, at man ikke skal 

overdokumentere, da udvikleren kun skal have den nødvendige og præcise dokumentation, så 

udvikleren kan holde fokus på produktionen af virkende software. 

Den tredje værdi i det agile manifest er ”Kundesamarbejde frem for kontrakt forhandlinger” 

(Beck et al., 2019). Layton beskriver at man ved allermindst om produktet i starten af 

arbejdsprocessen. Dette betyder at en kontrakt med en funktionsliste er udarbejdet på et punkt 

i processen, hvor begge parter ved mindst om produktet. I agil er ideen altså et konstant 

samarbejde under udviklingen, hvor kunden kan påvirke hver iteration af produktet. 

Den fjerde værdi i det agile manifest er ”At kunne reagere på forandringer frem for at følge en 

plan” (Beck et al., 2019), ideen ved agil er netop at kunne reagere på forandringer. Dette er 
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vigtigt fordi markeder, kunder og brugere er i konstant forandring, hvilket betyder at hvis man 

ikke kan reagere på disse forandringer vil ens produkt blive irrelevant eller forældet. 

For at understøtte disse fire værdier er der udarbejdet 12 agile principper. De 12 principper er 

kort formuleret og forklarer ret godt sig selv. Disse er medlagt i kapitlet, da kendskab til dem 

er vigtigt, for at forstå hvorfor værktøjer som Kanban og Frameworks som Scrum er opbygget 

som de er. Herunder ses de 12 agile principper: 

• Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds gennem tidlige og løbende 

afleveringer af værdifuld software 

• Vi imødekommer ændringer i krav, også selvom de fremkommer sent i udviklingen. De 

agile processer sikrer at ændringer er til kundens fordel. 

• Løbende levering af velfungerende software, jo hyppigere des bedre. 

• Forretningsrepræsentanter og udviklere skal samarbejde dagligt gennem hele 

projektet. 

• Opbyg projekterne omkring motiverede personer. Giv dem de rette omgivelser og den 

nødvendige støtte, og stol på at de kan klare opgaven. 

• Den mest effektive kommunikationsform er samtale ansigt til ansigt. 

• Fungerende software er den primære måde at måle fremdrift på. 

• Agile processer fremmer bæredygtig udvikling. Systemejere, udviklere og brugere bør 

til enhver tid kunne opretholde et fast udviklingstempo. 

• Fokus på teknisk ekspertise og godt design fremmer den agile udvikling. 

• Enkelhed, defineret som kunsten at maksimere mængden af ikke udført arbejde, er 

essentiel. 

• De bedste arkitekturer, krav og designs stammer fra selvorganiserende teams. 

• Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over, hvordan den kan blive mere effektiv, 

og tilpasser sin adfærd derefter. (Beck et al., 2019) 

 
For at danne en generel forståelse af agil, er man også nødt til at gennemgå hvor det stammer 

fra og hvem der står bag. Agil er ikke bare opstået ud af det blå, men er mere et tilfælde af at 

man endeligt har skrevet forståelse af god projektudvikling ned. 



 

Hvor kommer agil fra? 

Følgende afsnit laver nedslag i årtier og beskriver de vigtigste opdagelser der bliver gjort. Følgende historiske gennemgang er på 

baggrund af “Agile Project Management for Dummies” (2012) af Mark C. Layton. 
 
 
 

 
 

(Figur 1.2, Tidslinje) 
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Scrum beskrevet 

Som beskrevet i den officielle Scrum guide, er Scrum et Framework, der bruges i forbindelse 

med den agile arbejdsgang, med fokus på at udvikle og vedligeholde komplekse produkter 

(Schwaber & Sutherland, 2017, s. 3). Scrum er et Framework og skal derfor betragtes og forstås 

på denne måde, heri ligger at Scrum ikke fortæller et team hvordan de skal arbejde, men blot 

hvilke værdier, artefakter, ceremonier og roller der skal bruges, for at udnytte den agile 

arbejdsgang optimalt. Disse artefakter, ceremonier og roller, vil blive beskrevet i følgende 

afsnit. Værdierne for Scrum lyder, ”engagement, mod, fokus, åbenhed og respekt” og disse er 

nøgleelementer for at opnå succes med brugen af Scrum (Schwaber & Sutherland, 2017, s. 5). 

 
Scrum teamet 

Denne del vil redegøre for de forskellige aspekter af Scrum teamet. Her vil der være særlig fokus 

på det selvorganiserende team, men samtidig vil der kommes ind på de forskellige roller i et 

Scrum team. 

 
Det selvorganiserende team 

Følgende afsnit bygger på Honda, Noble og Marshalls (2010, s. 1-10) ”Organizing Self- 

Organizing Teams”. Det 11. trin i det Agile Manifest lyder “De bedste arkitekturer, krav og 

designs, stammer fra selvorganiserende teams.” (Beck et al., 2019). Projektgruppen vil i det 

følgende afsnit se nærmere på, hvad der konstituerer et selvorganiserende 

softwareudviklingsteam. Et selvorganiserende team kan beskrives ved følgende forhold: At 

teamet administrerer deres eget arbejde. At teamet administrerer deres egen 

arbejdsbelastning. At teamet fordeler dets arbejde internt i gruppen, afhængigt af behov eller 

optimal tilpasning. At teamets medlemmer har medbestemmelse i gruppebeslutninger. At 

teamet løbende reorganiserer, således at nye udfordringer kan inkorporeres og at teamet 

organiserer sig, med udgangspunkt i detaljerne i dets opgaver. For at de disse forhold, skal 

fungere optimalt, er det vigtigt at teamet formår at etablere og vedligeholde: Fælles fokus, 

gensidig respekt til hinanden og tillid til hinanden. Disse tre forhold, forsøger at opsummere 

det bedste ’værdigrundlag’, for selvorganiserende teams at operere med internt. 
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Selvorganiserende teams inden for den agile tankegang 

Et softwareudviklingsteam, der arbejder inden for den agile tankegang, vil være 

selvorganiserende i større eller mindre grad. Projektgruppen kan således se nærmere på teams, 

der arbejder indenfor den agile tankegang, og stadig holde os inden for emnet 

selvorganiserende teams. 

 
Ledelse i det agilt arbejde selvorganiserende team 

Ledelsesansvar, i et traditionelt management orienteret softwareudviklingsteam, er 

sammenlignet med et agilt arbejdende team, fordelt ud på mange flere hænder. Dertil kommer 

at roller som Scrum Masters, Agile Coaches og XP Coaches, primært faciliterer processer, i 

samarbejde med teamet. En Scrum Master er ikke chef for holdet, men agerer coach i forhold 

til de udvalgte arbejdsmetoder. Netop det forhold at Scrum Masteren ikke agerer chef i 

traditionel forstand, er med til at fjerne traditionelle gnidninger imellem managers og de 

udførende i arbejdet. Der er således brug for nogle ’hjælpe værktøjer’ for at det agile team kan 

blive selvorganiserende i praksis. 

 
Uformelle roller typisk forsøgt varetaget i agile teams 

De følgende seks uformelle roller beskriver hvilke ansvarsområder, der typisk er forsøgt 

dækket i selvorganiserende teams, der arbejder inden for rammen af den agile tankegang. 

Følgende roller, skal ikke forstås som seks forskellige personer, men som seks forskellige behov 

som har vist sig forsøgt varetaget i agile teams. Hvem i teamet der varetager hvilke roller, kan 

således være meget forskelligt. Som kilder til forskel kan nævnes kulturelle forskelle og hvem 

der besidder hvilke talenter eller interesser i teamet. 

Mentor rollen guider teamet i deres arbejdsmetode og er fokuseret på at teamet har et så godt 

overblik som muligt over teamets opgaver. Mentoren hjælper teamet i at blive fortrolige med 

den valgte arbejdsmetode og arbejder løbende på at fastholde holdet i denne. Rollen varetages 

typisk af en Scrum Master eller Agil Coach. En god mentor er stadig på jagt efter misforståelser 

i teamet med henhold til den valgte arbejdsmetode, således at disse kan blive elimineret 

løbende. Det kan været svært for et softwareudviklingshold at overgå til en agil 

selvorganiserende metode og det er derfor essentielt at en Scrum Master eller lignende er 

tilstede for at facilitere denne overgang. 



6  

Koordinator rollen agerer bindeled imellem teamet og kunden. Dette inkluderer ofte 

kommunikation omhandlende kundens ønsker og koordinator rollen bliver således meget 

essentiel for at kunne prioritere arbejdsopgaver effektivt, og skifte retning hurtigt når 

nødvendigt. I Scrum metoden er det Produkt Owner der agerer koordinator. Det forhold at 

Koordinator primært varetages af en person i holdet, gør også at modtageren af holdets 

produkter, har en og kun en person at henvende sig til. Dette nedsætter mulige misforståelser 

imellem teamet og dette produkts modtager(er). Hvis flere personer i teamet står for denne 

kommunikation, kan der nemmere opstå misforståelser, som så ville gå ud over kvaliteten af 

produktet. 

Oversætter rollen oversætter af teknisk funderet terminologi, brugt i teamet, til business sprog 

brugt af kunderne. Typisk udført af virksomheds analytikere i teamet. Kunderne forstår ofte 

ikke de tekniske aspekter bag deres ønsker og er som oftest heller ikke specielt interesseret i 

disse. Omvendt er teamets medlemmer overordnet mere teknisk tænkende og kender ikke til 

det forretningssprog kunden leverer deres ønsker i. Oversætteren hjælper således i begge 

retninger. Han hjælper teamet med bedre at forstå hvad kunden godt kunne tænke sig og 

samtidig forklarer han over for kunden, i et sprog de forstår, hvorledes teamet griber ønskerne 

an. Da disse sprog er meget forskellige i sit udgangspunkt, har det vist sig brugbart at 

udspecificere i begge retninger for at således højne kommunikationen imellem kunden og 

teamet. 

Champion rollen promoverer det agile koncept overfor ledelsen i den organisation og de 

omgivelser, det selvorganiserende team opererer i. Hvis et agilt arbejdende teams 

arbejdsmetoder, er uforståelige for dets organisations ledelse, kan der opstå mange 

misforståelser og gnidninger imellem disse. Champion rollen forsøger at udvide ledelsens 

forståelse for den agile tankegang og teamets behov og arbejdsmetoder. 

Promoter rollen promoverer det agile koncept overfor kunderne. Promoteren agerer som en 

slags agil coach for kunden. Kunden kan ofte have svært ved at forstå hvorfor de eventuelt ville 

skulle deltage i Sprint møder og lignende. Kundeinvolvering, på den måde man ønsker det i den 

agile tankegang, kan være noget helt nyt for kunden, og modstanden mod aktiv deltagelse er 

derfor at forvente. Promoteren arbejder således med kunden imod en bedre forståelse af 

teamets arbejde og hvorledes kunden selv har en stor indflydelse og løbende mulig indflydelse 

på det endelige produkt. 
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Terminator rollen igangsætter ’fyringsprocesser’ i samarbejde med ledelsen, når dette 

vurderes nødvendigt, for at opretholde den gode agile ånd i teamet. I Scrum metoden er det 

typisk Scrum Masters, der i samarbejde med ledelsen, varetager denne proces. 

 
Scrum Master 

Dette afsnit bygger på Schwaber & Sutherland (2017) ”The Scrum Guide” side 7. En Scrum 

Master er ejeren af den agile proces, forstået ved at denne rolles formål, ligger i at de agile 

værdier bliver overholdt, samt at teamet følger Scrum Frameworket. Nedenfor følger en kort 

gennemgang af Scrum Masterens ansvarsområder. Scrum Masterens vigtigste rolle er at hjælpe 

teamet og organisationen generelt, med at forstå teorien, reglerne og værdierne bag Scrum. 

Scrum Masteren skal betragtes som en slags hjælper for holdet og organisationen. Scrum 

Masteren har ikke nogen ledelses autoritet i teamet og arbejder ikke direkte på det produkt, 

som teamet arbejder på. Scrum Masterens assistance går både til teamet, Product Owneren og 

til individer i resten af organisationen, der eventuelt har kontakt med teamet. Dette gøres med 

ønsket om at maksimere teamets resultater i form af værdifulde produkter. Scrum Masteren 

har således ansvaret for at optimere kommunikationen i teamet, med udgangspunkt i Scrum 

Frameworket. 

 
Product Owner 

Product Owneren stammer fra Scrum. Product Ownerens arbejde består, blandt andet i at have 

en vision for det endelige produkt, samt at kunne informere teamet om denne vision. Det gør 

Product Owner ved at være den eneste i teamet der styrer Backloggen (Schwaber & Sutherland, 

2017 s. 6). Product Owner skal repræsentere kunden i projektet, hvilket kræver at Product 

Owner har en god forståelse for kundens behov. I nogle tilfælde kan kunden tage rollen som 

Product Owner, mens i andre tilfælde kan Product Owner være repræsenteret gennem flere 

personer (Deemer. Benefield. Larman & Vodde., 2012, s. 4). I interne tilfælde er det meget 

sandsynligt at Product Owneren agerer som kunde, hvor der i tilfælde af at der en stor mængde 

kunder, tit vil være en stedfortræder i form af en Product Owner, der skal repræsentere alle 

kunder. 

I punktform består Product Owneren’s rolle altså af: 

• Klart at udtrykke Blackloggens elementer. 
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• Sortere elementerne i Backloggen. 

• Optimere værdien af det arbejde teamet udfører. 

• Forsikrer om at Backloggen er synlig, transparent og forståelig for alle, samt hvad 

teamet skal arbejde med i det næste Sprint. 

• Forsikrer om at teamet forstår de elementer der er i Backloggen, på det niveau de 

behøver at forstå det. 

(Schwaber & Sutherland, 2017, s. 6). 
 

Når en Product Owner styrer Backloggen, er det fordi Product Ownerens job også består i at 

maksimere kundens ’Return on Investment’ (ROI), dette gør Product Owneren ved at 

identificere de krav, der er til produktet og at prioritere disse krav i Backloggen. Han ligger altså 

de ting der har den største ROI øverst i Backloggen, så disse kommer med i det næste Sprint. 

Product Ownerens ansvar for ROI skal ikke forstås som et ansvar for hvorvidt produktet er 

profitabelt, men at få mest værdi for kundens investering. I dette tilfælde er værdi lidt løst 

defineret, da det kan være svært at definere præcist hvilke krav til produktet, der giver 

produktet mest værdi (Deemer et al., 2012, s. 4). 

Product Backloggen som vi i dette afsnit vil referere til som Backloggen er en liste over alt man 

ved der mangler i produktet. Den skal være sat op som en liste, og være sorteret således at de 

højst prioriterede krav til produktet, på det tidspunkt, i udviklingen ligger øverst i listen. Det er 

dette, der menes når det siges, at Product Owneren styrer Backloggen. 

Backloggen er i princippet aldrig færdig, og udvikler sig sammen med produktet. Der eksisterer 

to Backlogs hvoraf den ene er Produkt Backloggen som indeholder alle krav til produktet, og 

det andet er Sprint Backloggen som er den del af Backloggen der indgår i Sprintet. Et eksempel 

på en Backlog kunne se sådan ud: 
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(Figur 1.3, Deemer et al., 2012, s. 6) 
 

Rollen som Product Owner er meget relativ, både ud fra individet men også ud fra projektet, og 

hvordan rollen forstås af teamet og virksomheden. I artiklen “The role of the product owner in 

Scrum – comparison between theory and practices” skrevet af Sverridsdottir, Ingason og 

Jonasson har man foretaget interviews med fem forskellige Product Ownerens, og kigget på 

hvordan de fordeler deres tid. I denne interviewundersøgelse kan man se hvor forskelligt 

Product Owneren vælger at planlægge deres tid mellem deres opgaver. Hvor én Product Owner 

kun bruger fem procent af sin tid i arbejde med teamet, bruger en anden for eksempel 70 

procent af sin tid på arbejde med teamet. Og hvor en anden kun bruger to procent af sin tid på 

at arbejde med Backloggen bruger en anden 20 procent af sin tid på dette. Det er her også vigtigt 

at understrege at Product Owneren godt kan lade Scrum teamet administrere Backloggen, men 

at det ultimativt er Product Owneren der står til ansvar for denne (Sverridsdottir et al., 2014, 

s. 260-261). 
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(Figur 1.4, Sverridsdottir et al., 2014, s. 262) 
 

Ovenstående model viser de forskellige Product Owners fordeling af tid baseret på deres 

interviews i artiklen, der er fem Product Owners som er tildelt et bogstav fra A til E og det er 

også sådan vi vil omtale dem i teksten, for eksempel ’Product Owner A’. 

 
Alle de interviewede gjorde sig enige i, at deres rolle er at kombinere deres forståelse mellem 

forretning og de teknologiske aspekter af produktet. Der var forskellig opfattelse af hvordan de 

administrerer Backloggen, hvor tre ud af de fem var enige i at deres rolle var at administrere 

Backloggen, mente to af de interviewede at denne opgave lå hos Scrum Masteren eller 

projektmanageren. Hvor ofte de kiggede i Backloggen var også meget forskelligt, da nogen af 

dem tjekkede den flere gange dagligt, og andre kun tjekkede den en gang om måneden. Det er 

netop denne forskel mellem, hvordan Product Owner håndterer deres opgaver, som artiklen 

ligger fokus på. Selvom Scrum foreskriver, at Backloggen kræver konstant opmærksomhed 

(Schwaber & Sutherland, 2017 s. 15-17), og at denne netop spiller en essentiel rolle i agil 
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generelt, i og med at Backloggen netop skal sørge for at der bliver kontinuerligt og ofte afleveret 

værdifuld software. Nogle af disse Product Ownerer påstår, at de har overladt denne rolle til 

Scrum Masteren, hvilket går stik imod Scrums principper (Sverridsdottir et al., 2014, s. 262). 

 
Udviklergruppe 

I ”The Scrum Guide” af Schwaber & Sutherland (2017, s. 7) beskriver de udviklergruppen. 

Denne gruppe består af en række professionelle individer, som kan udføre et stykke arbejde, 

der ender ud i et Increment til produktet. Det er kun denne gruppe, der udarbejder Increment. 

Denne gruppe individer skal forstås som en helhed og hvert individ har derfor ikke en række 

kompetencer alene, men disse tilhører teamet som helhed. Det er derfor den samlede række 

kompetencer af alle individerne i gruppen, der udgør udviklergruppen. 

 
Scrum ceremonier 

Herunder vil de forskellige ceremonier, som de står foreskrevet i ”The Scrum guide” (2017) 

blive redegjort for. Her vil der blive tilføjet en enkelt ceremoni, Planning Poker, som oftest 

benyttes i forbindelse med Scrum, men ikke står beskrevet i ”The Scrum Guide” (2017). 

 
Planning Poker 

Planning Poker er et værktøj der kan bruges i forbindelse med Scrum, til at estimere cirkaprisen 

på en bestemt User Story, før de bliver taget ind i et Sprint (Meyer, 2014, s. 94-95). Prisen 

regnes enten ud som person-måned (en person der arbejder i 1 måned) eller, hvis teamet skal 

være mere præcist udvikler-dag (en udvikler der arbejder i 1 dag). Planning Poker består af to 

overordnede idéer: at stole på en samlet estimeret vurdering fra teamet, som igennem flere 

iterationer, diskuterer sig frem til en endelig løsning, og at undgå unødige diskussioner, 

vedrørende mindre differencer i projektet. Det sidstnævnte bliver undgået ved, at teamet er 

tvunget til at benytte en række fastlagte faktorer, til at estimere værdien på en User Story. En 

række af faktorer der ofte bliver benyttet, er Fibonacci sekvensen, hvor hvert tal er antal 

måneder/dage der bliver arbejdet. Den vigtigste effekt af denne talrække er, at det forhindrer 

folk i at komme op og skændes over små ændringer, for eksempel om det kommer til at tage 11 

eller 12 dage at blive færdige, da meningen bare er at finde et cirkatal og ikke finde det præcise 

tal. Teamet der estimerer denne proces, består oftest af udviklingsgruppen, Scrum Master, 
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Product Owneren, samt andre repræsentativer for kunder, hvis det er nødvendigt og relevant. 

Der bruges primært to diskussionsmetoder for at opnå et resultat: The ”Delphi” expert- 

consensus decision method, som stammer fra det amerikanske militær og ”Wisdon of the 

crowds” tankegangen, hvor en gruppe sammen kan finde en bedre løsning på et problem end 

enhver individuel ekspert (Meyer, 2014, s. 94-95). Følgende fremgangsmåde bruges ofte af 

teamet, for at finde en værdi af en given User Story: Der bliver fremstillet én ide og teamet, som 

helhed forholder sig kritisk til denne og estimerer en cirkapris på idéen, såfremt disse ikke er 

ens igennem teamet, bliver dette diskuteret, hvorefter der bliver fortaget nye estimater på en 

pris. Hvis enighed i estimeringer ikke opnås efter gentagende forsøg, må idéen revurderes. 

 
The Sprint 

Når det kommer til Scrum er såkaldte ’Sprints’ en af de vigtigste ceremonier der bruges. Et 

Sprint er en aftalt mængde tid, hvor teamet skal have nået et bestemt mål. Måden teamet 

beslutter sig for, hvad der skal laves under Sprintet, er ved at lave en Backlog, som kan betegnes 

som en fast opgave-liste, hvor alt der skal med i projektet, bliver sat ind. I de fleste tilfælde varer 

et Sprint én uge til en måned. Når et team har trukket de opgaver ud af Backloggen, som de skal 

færdiggøre i løbet af det kommende Sprint, træder der en regel i kraft der lyder ”During a sprint, 

the task list does not grow” (Meyer, 2014, s. 89). Dette betyder at når først et Sprint er gået i 

gang, kan ingen, heller ikke projektlederen eller Product Owner, tilføje flere opgaver til Sprintet, 

altså er Sprintet låst. Dette betyder at alle spørgsmål eller additioner undervejs bliver 

udelukket, indtil næste Sprint, hvor man så kan tage det op og inkludere det. Hvis det omtalte 

emne er for vigtigt til at vente, er der kun en mulighed - at terminere Sprintet, som kun kan 

gøres af Product Owneren. At terminere et Sprint, betyder at Product Owneren går ind og 

stopper det nuværende Sprint, så teamet kan starte på et nyt, der indeholder hvad end der var 

så vigtigt at Product Owner stoppede Sprintet til at starte med. Det er dog sjældent dette sker, 

da der skal være en utrolig god grund til det (Meyers, 2014, s. 89-91). 

 
Sprint Planning 

I denne del af Scrum bliver alt, der skal laves i det pågældende Sprint planlagt. Dette bliver gjort 

i samarbejde med hele Scrum teamet. Denne ceremoni skal holdes inden for otte timer, hvis 

Sprintet varer en måned. Hvis Sprintet er kortere, bliver der brugt mindre tid. Det er Scrum 
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Masterens ansvar at denne ceremoni bliver udført efter bogen (Schwaber & Sutherland, 2017, 

s. 10). 

 
Daily Scrum 

Daily Meetings, også kaldet Stand-up Meetings er en vigtig del af den agile måde at arbejde på. 

Disse møder kaldes Stand-up Meetings fordi den originale ide var at, for at holde møderne så 

korte som muligt, skulle alle til mødet stå op under hele mødet. Dette skulle være med til at 

sørge for at møderne ikke blev længere end 15 minutter. Navnet bruges stadig, og tidsrammen 

bruges også i de fleste teams, men det med at alle skal stå op bliver dog sjældent gjort i 

virkeligheden. Grunden til at teamet skal mødes hver dag er fordi direkte kontakt er essentielt, 

hvis man vil have et godt agilt projekt. Agil projektstyring holder sig oftest langt væk fra de 

tunge processer og spildte øvelser, der følger med lange møder. Derfra kommer ideen med 

mange korte møder, i stedet for færre lange møder (Meyer, 2014, s. 91). Disse daglige møder er 

ikke beregnet til at løse større problemer eller begynde på lange tekniske diskussioner. Daglige 

møder er der for at svare på tre spørgsmål: 

1) Hvad fik jeg lavet dagen inden? 

2) Hvad skal jeg lave i dag? 

3) Nogle forhindringer, som jeg skal bruge hjælp til? 
 

Spørgsmål et og to er beregnet til at få gruppemedlemmerne på samme bølgelængde og få et 

overblik over projektets umiddelbare fremtid. De er også med til at sikre at ingen gaber over 

mere end de kan sluge, da svaret på andet spørgsmål, helst skal være svaret til det første 

spørgsmål, dagen efter. Derfor er daglige møder ikke beregnet til at se hvem der er bagud, men 

ses mere som en mulighed for at dele en opgave op (Meyer, 2014, s. 91). Når det kommer til det 

tredje spørgsmål, kan en forhindring betyde alt fra problemer med de forskellige softwares og 

hardware, til at der mangler et medlem af teamet, hvis input er nødvendigt for at løse den 

pågældende opgave. Gruppen skal så finde ud af den bedste og hurtigste måde at løse disse 

problemer på, så alle gruppemedlemmer kan komme videre med deres del af projektet. Når det 

kommer til Scrum, er løsningen af disse problemer en af hovedopgaverne for Scrum Masteren 

(Meyer, 2014, s. 91-92). I et agilt miljø skal man altid være opmærksom på ting, der kan 

medvirke i at disse Daily Meetings kommer til at tage for lang tid. Det er op til Scrum Masteren 

at sørge for, disse ting ikke sker. Hvis nogle få medlemmer af teamet begynder at have for lange 
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indbyrdes detaljerede tekniske samtaler, kan Scrum Masteren bryde ind, stoppe dem og foreslå 

de holder et separat møde på et senere tidspunkt, hvor de finder ud af hvad end det er de gerne 

vil have diskuteret. (Meyer, 2014, s. 92) 

 
Sprint Review 

Et Sprint Review møde foregår efter et Sprint er færdigt og minder om planlægningsmødet i 

starten, bortset fra at mødet går igennem ting der er gennemført. Under dette møde viser 

teamet frem, hvad de fik udarbejdet under Sprintet til deres aktionærer og Product Owner. 

Derefter bliver der diskuteret, hvilke opgaver der blev eller ikke blev færdiggjort, hvad 

cirkaprisen bliver og hvad succeskriterierne er. Denne type møde fokuserer på resultatet og 

ikke på processen. Slutningen af et Sprint er også det bedste tidspunkt at gå over, hvad der blev 

produceret og hvordan teamet gjorde det. I Scrum er denne proces et separat møde, der kaldes 

’Retrospektet’ (Meyer, 2014, s. 99). 

 
Sprint Retrospekt 

Et Sprint Retrospekt går over, hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt i løbet af det Sprint, 

som lige er overstået, med særlig fokus på at finde ting, der kan forbedres til næste Sprint. I 

modsætning til et Review Meeting, hvor Product Owneren skal være der, er dette møde en måde 

for teamet at kigge indad, og Product Owner er derfor ikke nødvendig, selvom han er 

velkommen til at være til stede (Meyer, 2014, s. 99). 

 
Scrum artefakter 

Dette afsnit vil opstille Scrum artefakter, samt inddrage et hyppigt benyttet artefakt i Scrum – 

User Story. Aspekterne af hvert artefakt vil blive redegjort for med udgangspunkt i ”The Scrum 

Guide” med inddragelse af ekstra litteratur. 

 
Product Backlog 

En Backlog er en liste over ting som teamet skal have færdiggjort, før de er færdige med det 

projekt de har gang i. Der findes to typer Backlogs, Product Backlog, som er alt teamet skal have 

udviklet, programmeret og på andre måder lavet inden projektet er færdigt og Sprint Backlog, 

der fortælles om i næste afsnit. Det er Product Owneren, der varetager og redigerer en 
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udviklergruppes Backlog, da det er ham der har mest styr på hvad produktet skal ende med at 

være. En Product Backlog er meget svær at blive fuldstændig ’færdig’ med, da der altid er ting 

at fikse eller tilføje afhængig af funktionalitet og feedback. I Backloggen er alle opgaver der skal 

laves sat op efter, hvor vigtigt eller relevant det er at få med i produktet, hvor opgaver med 

højere prioritet er mere detaljeret beskrevet end opgaver med mindre prioritet. Når 

projektgruppen bruger ordet ’Backlog’ i dette projekt snakker vi om Product Backloggen 

(Schwaber & Sutherland, 2017, s. 15). 

 
Sprint Backlog 

Sprint Backloggen, er de opgaver teamet skal blive færdige med i det pågældende Sprint de har 

gang i. En Sprint Backlog skal altid være helt færdig inden Sprintet slutter, så teamet ved præcis 

hvad der er lavet hvornår, og har muligheden for at teste de ting de har lavet i løbet af Sprintet. 

Denne Backlog kalder projektgruppen for ’Sprint Backloggen’ igennem projektet, så der ikke er 

forvirring mellem de to typer (Schwaber & Sutherland, 2017, s. 16). 

 
Increment 

Increments er summen af alle de Backlog opgaver, som er gennemført under et Sprint og alle 

tidligere Sprints. I slutningen af et Sprint skal alle Incrementerne være færdige således at de er 

i et brugbart stadie, samtidig skal de opfylde teamets kriterier for ’færdig’. Incrementerne skal 

være i et brugbart stadie, uanset om Product Owner vælger at udgive produktet eller ej. Med 

’færdig’ menes at teamet beslutter sig for hvad ’færdig’ betyder for dem, og skal derfor 

selvfølgelig opnå, hvad de beslutter sig for (Schwaber & Sutherland, 2017, s. 17). 

 
User Story 

User Story er ikke noget der bliver beskrevet i Schwaber og Sutherlands ”The Scrum Guide” 

(2017), men er et artefakt der altid bliver benyttet i forbindelse med Scrum. Derfor er denne 

blevet beskrevet under artefakter i Scrum. Følgende afsnit er skrevet på baggrund af Martin 

Fowlers (2019) beskrivelse af User Stories. 

User Stories er et overblik af hvordan teamet ønsker at softwaren skal agere. Termet var først 

introduceret i Extreme Programming af Kent Beck, og målet var her at fremme mere uformel 

og samtalebaseret stil når man skulle frembringe et produkts krav fremfor lange skrevne 
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specifikationer. Ideen ved User Stories er at de kan skrives på en lille papirs note, og de bliver 

med vilje ikke videre forklaret, da man kun skal bruge en lille mængde forståelse for at kunne 

prioritere User Stories. Når de så skal udvikles, laver man en mere detaljeret version. Bill Wake 

har gennem INVEST mnemonic beskrevet de karakteristikker der ses ved en god User Story. 

User Story’en skal være uafhængig, i den forstand at historierne skal kunne sættes i en hvilken 

som helst ordre. En User Story skal kunne forhandles, i den forstand at detaljerne i User Storyen 

er et samarbejde mellem programmørerne og kunden, eller rettere sagt brugeren af softwaren. 

Den skal være værdifuld, og med det menes der at User Storyen skal have en funktionalitet som 

kunden ser som værdifuld. User Storyen skal også kunne estimeres, programmøren skal kunne 

give et rimeligt estimat for at bygge User Storyen. Historien skal være lille, og de skal kunne 

blive bygget med en meget lille mængde tid, og ligeledes skal du kunne bygge flere User Stories 

i en iteration. De skal kunne testes. Det er vigtigt at du kan skrive tests for at verificere at 

softwaren til den givne story virker som det var ment. En god måde at formulere en User Story 

er ved sætningen “As a … I want … So that …", hvor “As a … ” referere til kunden, “I want … ” 

referere til funktionaliteten, og “So that … ” giver kontekst til Storyen (Fowler, 2019). 

 
Agile Frameworks 

I den agile metodologi eller tankegang, findes der en række Frameworks til at optimere brugen 

af den agile tankegang. Et agilt Framework er til for at optimere et allerede agilt team og derved 

udnytte den tankegang der ligger bag dette. Der findes utallige Frameworks og arbejdstilgange 

i den agile metodologi, men projektgruppen vil i dette afsnit forklare om nogle af de mest 

brugte, Scrum og Kanban, samt hvilke forskelle der er mellem disse. 

 
Scrum 

Ifølge den officielle Scrum guide, skrevet af Jeff Sutherland og Ken Schwaber, bygger Scrum på 

empirisme. Dette sker ved den iterative og inkrementelle tilgang til det projekt som det agile 

team skal arbejde med, for at dette kan implementeres ligger der tre nøgleord. Transparens, 

inspektion og adaption (Schwaber & Sutherland, 2017, s. 4). Kort sagt betyder dette at de 

relevante personer, skal være enige om hvad der bliver set, dette er transparensen. 

Inspektionen og adaptionen, betyder at teamet løbende skal kigge på det produkt der udvikles 

og adaptere til den nye viden de har erhvervet sig igennem den iterative proces, samt de 
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analyser og diskussioner der foregår i teamet. Dette skal ske eftersom både målet, udfordringer 

eller produktet i sig selv, kan have ændret sig (Schwaber & Sutherland, 2017, s. 5). 

 
Kanban 

Ligesom Scrum, tager Kanban også det agile princip om kontinuerlig forbedring til sig, dog 

griber denne tilgang det anderledes an. Da der her ikke er fastlagte tidspunkter, hvori der bliver 

diskuteret hvad teamet kunne have gjort bedre som helhed, men derimod løbende bliver holdt 

diskussioner mellem teamets medlemmer (Boeg, 2012, s. 79). Indenfor den agile verden, er der 

mange indfaldsvinkler til præcist hvordan Kanban fungerer, dog er alle enige om at det blandt 

andet handler om at visualisere det arbejde som ligger foran teamet i projektet. Derudover 

ligger der en begrænsning af, hvor meget arbejde der maksimalt må være i de forskellige faser 

på et projekt. Dette kunne, for eksempel være at teamet maksimalt må arbejde på tre nye 

funktioner og teste to ad gangen, før én af disse er rykket til den næste fase, må der altså ikke 

tages nye opgaver i den enkelte fase (Boeg, 2012, s. 13). Dette bunder altså ud i en mere 

flydende og løbende arbejdsproces, hvori der ikke bliver sat tidsdefinitioner på den enkelte 

opgave. Samt at der aldrig bliver taget flere opgaver ind i teamet, end det faktisk kan håndtere 

på én gang (Boeg, 2012, s. 15). 

 
Forskelle mellem Kanban og Scrum 

Til trods for at Kanban og Scrum omfavner mange af de samme principper, ligger der stadig 

nogle vigtige forskelle, hvilket projektgruppen vil ligge fokus på i dette afsnit. Overordnet ligger 

fokus hos Scrum i at levere ’working software’ i mindre bidder, så der efter hvert Sprint bliver 

lavet en ny iteration, ud fra den nye viden om projektet og produktet. I Kanban, ligger fokus på 

at optimere effektivitet og mindske tiden det tager teamet at føre et projekt fra start til slut. 

Ifølge Jesper Boeg er Kanban dog oftest misforstået i den agile verden, da dette ikke er et 

Framework, på samme vis som Scrum. Boeg beskriver derimod disse to eksempler som 

forandrings metoder og præskriptive metoder (Boeg, 2012, s. 18). Heraf ligger Scrum i 

præskriptive metoder, da Scrum sætter nogle regler op for hvordan teamet skal arbejde, 

herunder daglige møder, Sprints og Retrospekt. Hvilke roller der skal udfyldes, såsom en 

Product Owner og en Scrum Master, samt regler for hvordan disse roller og metoder skal 

benyttes. Hvorimod Kanban ligger i kategorien forandrings metoder, der bunder i at Kanban 
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ikke har nogle faste rammer eller regler, der beskriver hvordan et team skal arbejde eller hvilke 

roller der skal udfyldes for at kunne benytte det. Disse er nemlig ikke fastlagte og derfor kan 

Kanban også bruges i forbindelse med både agile Framework og vandfaldsmetoder (Boeg, 

2012, s. 17-19). En forandringsmetode påbyder nemlig ikke en organisation at ændre i hvilke 

stillinger og titler der skal være tilstede, men derimod et teams tilgang til hvordan de arbejder 

og giver et værktøj der kan hjælpe med at holde de rammer som teamet bliver enige om, dette 

er kaldet for et Kanban Board. Kanban Boardet er en visualisering af det arbejde som et team 

skal foretage sig, der kan gøre det mere overskueligt at vide hvilke opgaver der skal prioriteres 

og hvilke stadier diverse opgaver ligger i. Et Kanban Board er opbygget af nogle kolonner, der 

repræsenterer disse forskellige stadier som hvert delelement af projektet skal igennem. Hvilke 

stadier der skal være repræsenteret, er helt op til teamet selv, da der ikke er nogle fastlagte 

regler i Kanban, et meget simpelt eksempel kunne dog være: To do, In progress & Completed. 

 
Workflow og udgivelse 

I Scrum er der altid en kortere iteration af projektet i gang, dette er et Sprint. Hvoraf der hver 

gang revurderes ud fra den nye viden og tages beslutninger derfra, dette gør at projektet hurtigt 

kan tilpasse sig, samt at der i slutningen af hvert Sprint bliver udgivet den nye og virkende del 

af projektet, dette er altså som Lego klodser, som hele tiden bliver sat sammen. I Kanban ligger 

der et kontinuerligt flow, hvor der løbende bliver implementeret ny viden og testet, her er der 

altså ikke sat en periode på et par uger, hvori denne specifikke del skal laves. Samtidig ligger 

udgivelsen af nye funktioner også kontinuerligt, da disse bliver udgivet så snart de er klar. 

 
Forandringer i opgaver 

Som tidligere nævnt, består Scrum af mindre iterationer og forandringer kan derfor hurtigt 

imødekommes. Dog bliver projektet først tilpasset ved afslutningen af et Sprint og starten på 

det nye, dette er grundet at disse Sprints er låste og opgaverne kan ikke ændres så snart det 

givende Sprint er påbegyndt. Kun i absolut nødstilfælde kan de blive låst op for nye opgaver og 

dette kan kun gøres af Product Owner. Hvorimod der i Kanban løbende kan ændres i alle 

opgaverne og intet er låst fast, andet end mængden af opgaver et team må have gang i. Dette 

gør altså at alt kan ændres så snart forandringerne opstår og bliver diskuteret. Med det sagt er 
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Scrum et mere struktureret Framework der bygger på iterationer, hvorimod Kanban er et mere 

løst og kontinuerligt Framework. 

 
Startpunkt ved implementering 

Scrum og Kanban har også vidt forskellige startpunkter for deres implementeringer. I Scrum 

vil der oftest begyndes med en redefinering af hvilke roller, processer og artefakter, som indgår 

i teamet og deres arbejdsmetoder (Boeg, 2012, s. 16). Altså skal der indhentes en Product 

Owner og en Scrum Master, regler og meninger skal defineres og klargøres for teamet, 

vedrørende både roller og processer, samt hvordan diverse artefakter benyttes. Hvorimod der 

i Kanban, blandt andet bliver visualiseret og målt på det arbejdsflow som teamet har, bliver 

opgaverne direkte derefter, prioriteret ud fra hvad der er den største knude af alle 

delelementerne. Til trods for alle disse forskelle mellem Kanban og Scrum, er der intet der 

forhindrer et team i at benytte begge dele (Boeg, 2012, s. 17) 

 
At balancere agilitet med disciplin 

Følgende afsnit er skrevet på baggrund af ”Observations on Balancing Agility with Discipline” 

af Barry Boehm og Richard Turner fra 2003. Dette er en artikel, hvor hovedobservationerne af 

deres bog ”Balancing Agility with Discipline” (2003) bliver beskrevet. Boehm og Turner 

beskriver hvordan både agile metoder og deres modpart, plan-driven metoder, ofte har deres 

mangler, samt styrker. Ifølge Boehm og Turner er udfordringen her at balancere disse to 

metoder i forhold til forskellige parametre for at få optimalt udbytte for teamet. Følgende afsnit 

vil først bekrive seks observationer Boehm og Turner har foretaget omkring begge metoder og 

derefter hvilke muligheder de ser for en forening af metoderne. 

 
De seks observationer: 

1. Hverken agile eller plan-driven metoder leverer en direkte løsning til et problem. 

Frederick P. Brooks beskriver i ”No Silver Bullet” de essentielle problematikker ved 

softwareudvikling: Complexity, Comformity, Changeability og invisibility. Ud fra disse parametre 

er der mangler på både agile, samt plan-driven metoder. 

Agile metoder håndterer changeability og invisibility. Dette gøres ved en delt vision om 

projekters mål og strategier for hvert medlem af teamet. Disse mangler dog at håndtere 
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complexity og til en vis grad comformity. Agile metoder fraråder helt at danne større teams og 

har derfor svært ved at gabe over store komplekse projekter. Derudover fokuserer agile 

metoder heller ikke på orden. 

Plan-driven metoder håndterer comformity og invisibility. Dette gøres ved at dokumentere alt. 

Disse mangler dog changeability og den stigende grad af complexity i systemer. 

 
2. Agile og plan-driven metoder har hver deres hjemmebane. 

Agile og plan-driven metoder har specifikke hjemmebaner, hvor de brillerer. Der er en 

forbindelse imellem, hvor en metode placerer sig imellem hjemmebanerne og hvilket projekt, 

samt miljø man har i forhold til at projektet skal have succes. I tabel 1 ses, hvilke karakteristika 

både agile og plan-driven metoder har. Ud fra disse har Boehm og Turner identificeret de fem 

vigtigste og udarbejdet et polært koordinatsystem der kan gøre en klogere på, hvilken metode 

der passer bedst ind i ens projekt. 
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(Figur 1.5, Parametre, der afgør metodevalg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figur 1.6, Levels af software metodeforståelse og 

brug (Cockburn)) 

 
(Figur 1.7, Hjemmebaner) 
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3. Fremtidige projekter vil have behov for både agile og plan-driven metoder. 

Førhen har der både været små agile projekter og store plan-driven projekter, som kunne 

beskæftige sig med specifikt en metoderetning. Boehm og Turner beskriver hvordan store 

projekter ikke længere kan regne med den langsomme proces med små ændringer og meget 

planlægning, sådan som det står beskrevet i plan-driven metoder. Der vil blive brug for agile 

metoder. At gå direkte over til agile metoder er heller ikke løsningen for Boehm og Turner, da 

dette vil resultere i problemer med complexity og conformity. Derfor mener de at løsningen er 

et medium, hvor man kombinerer agile og plan-driven metoder ud fra situationen i hvert enkelt 

projekt. 

 
4. Balancerede metoder er begyndt at dukke op. 

Nogle agile metoder er begyndt at have tilgange, der er balancerede. Disse er blandt andet: 

Crystal Orange, Lean Development og DSDM (Dynamic Systems Development Method). En 

anden metode kaldet Code Science har opnået gode resultater i store projekter. Denne benytter 

de fleste af Extreme Programmings praksisser, samt flere organisatoriske praksisser man ikke 

normalt ser i agile tilgange. Til sidst nævner Boehm og Turner at deres tilgang til projekter ikke 

er en kogebogsløsning, men skal tilpasses hvert enkelt projekt for at balancere agile og plan- 

driven metoder. 

 
5. Byg din egen metode op – undgå at modificer en metode. 

Her skelnes der også mellem agile og plan-driven metoder. Plan-driven metoder har tradition 

for at opbygge kan-alt metoder, som så kan blive modificeret til at passe hver enkelt projekts 

behov. Dette er dog kun noget eksperter kan finde ud af og de fleste vælger at inkludere det 

hele – ofte unødvendigt tilgang. Agile metoder består af meget få værktøjer, der ikke ville kunne 

undværes og man kan derefter tilføje værktøjer som man finder nødvendige. 
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6. Fokuser mindre på metoder – Mere på mennesker, værdier, kommunikation og 

forventningsafstemninger. 

De agile metoder har ret, når de beskriver hvordan man skal fokusere på individer og 

interaktion, over processer og værktøjer. Dette har der før været fokus på, men agilisterne er 

de første, der har haft gennemslagskraften til at udbrede dette budskab. 

 
Mennesker 

Softwareudvikling er lavet af mennesker, fra mennesker, til mennesker. Heri ligger problemet, 

at disse grupper ofte bliver adskilt. Dette resulterer ofte i at man ser, at færdigudviklede koder 

overhovedet ikke matcher med de krav, der er stillet til produktet. 

 
Værdier 

Med mennesker følger værdier. En af de mest udfordrende forhindringer i softwareudvikling 

er interessekonflikter. Med dette menes der at skabe et produkt, der inddrager alle parter eller 

interessenter for at skabe et gensidigt positivt produkt. Et problem i softwareudvikling lige nu 

er at forskellige krav til software, ofte er forstået som lige vigtige for produktet. Dette gør agile 

metoder, blandt andet, op med ved at værdi sætte hvert krav, samt være åben for at ændre krav 

i løbet af udviklingsprocessen. Dermed udføres de vigtigste opgaver for interessenter i 

produktet først og man får dermed en højere værdi af det endelige produkt, da man undgår at 

bruge tid på unødige funktioner. 

 
Kommunikation 

Det er svært at se, hvad man vil have før man ser det. Dette gør det umådelig svært at opstille 

krav til en software lang tid i forvejen, uden at skulle ændre dem undervejs. Hvis denne 

kommunikation skal ske over virksomhedsgrænser, kan det være endnu sværere at få 

budskabet igennem og dermed få en delt vision for produktet. I Cockburns Crystal bruger han 

en stor mængde tid på at forklare om kommunikation – og med en grund. 

 
Forventningsafstemninger 

Forskellen mellem gode og problemfyldte softwareprojekter hænger oftest sammen med gode 

og dårlige forventningsafstemninger. De fleste softwaremennesker laver ikke gode 
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forventningsafstemninger, men her har agil metode samt plan-driven metoder måder, hvorpå 

forventningsafstemninger kan være tilfredsstillende. 

 
Bud på en forenelse: 

Følgende fem trin kan, ifølge Boehm og Turner, bruges som en opskrift, hvori man kan prøve at 

opnå en balance imellem disciplin og agilitet. 

 
Trin 1 

Brug figur 1.5 til at anslå, hvor projektet er på de fem forskellige nøgleparametre. Dette skal 

gøres på hvert enkelt projekt. 

 
Trin 2 

Hvis vurderingen giver et klart overblik over hvilken hjemmebane projektet tilhører, fortsættes 

optimering af henholdsvis agile eller plan-driven metoder, for at optimere projektets succes. 

 
Trin 3 

Hvis figur 1.5 viser at projektet ligger i enten agile eller plan-driven metoder, men med udsving 

på enkelte parametre, anses disse som risikofaktorer og man laver en plan for at ændre disse 

parametre, så de passer ind i den metode, som hovedsageligt passer ind i ens projekt. 

 
Trin 4 

Hvis din figur 1.5 viser at projektet ligger i en mix-zone af agile og plan-driven metoder, 

opbygges en mikset metode for at tage dig fra din nuværende situation til dit endemål. 

 
Trin 5 

Hele organisationen skal være med på vognen når en metode vælges. Dette gøres for at 

understøtte projektet og dermed understøtte teamets muligheder, værdi-orienterede 

muligheder og kommunikationsmuligheder i projektet. Derudover er det vigtigt at spore 

fremskridt i projektet, i forhold til projektmålet. Dette gøres så der kan reguleres, når nye 

muligheder byder sig og man dermed hele tiden har øje for målet. 
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Boehm og Turners konklusion 

Det er af Boehm og Turners overbevisning at både agile og plan-driven metoder har samme mål 

for øje med deres metoder – at levere fungerende software og tilfredsstille kunder. Dette gøres 

ved to forskellige tilgange. De nævner at både agile og plan-driven metoder har deres 

hjemmebane, men at nye strategier er begyndt at dukke op, herunder deres egen, som kan 

hjælpe med at drage på de fordele hver metode har, samt undgå de faldgruber der kan være. 

Det er deres overbevisningen at disse strategier efterhånden vil modne og spår en bedre 

fremtid for softwareudvikling. 



26  

Analyse 
TRIN-modellen 

I følgende afsnit omhandlende TRIN-modellen vil Scrum blive analyseret som en teknologi. Her 

vil Scrum blive brudt ned i dele, som vil blive analyseret separat, for at give et større indblik i 

denne teknologi. 

 
Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

I dette afsnit vil projektgruppen kigge på de indre processer og mekanismer i Scrum. De indre 

mekanismer og processer i Scrum er de ceremonier, der bidrager til Scrums formål, hvilket er 

”working software” (Schwaber & Sutherland, 2017). Disse ceremonier kan ses herunder: 
 

 
(Figur 2.1, Scrums indre mekanismer og processer, der bidrager til teknologien Scrums formål) 
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De fleste teams har en grundform, men det er vigtigt at understrege, at der selvfølgelig kan være 

forskellige variationer, da teams har friheden til at tilpasse modellen. Herunder ses en model af 

et typisk sprint: 

(Figur 2.2, (Visual Paradigm, 2019 ¶ What is Scrum?)) 
 

Dette afsnit, der beskriver Scrums ceremonier, er skrevet på baggrund af kapitlet omhandlende 

Scrum, med inddragelse af projektgruppens interview. 

Sprintet er en time-boxed periode, hvor teamet arbejder på en given opgave. Dette varer typisk 

en uge til en måned. 

Sprintplænlægningen, som Mark Thomas beskriver den (Interview (Noter), Thomas, 2019), 

er hos YouSee noget hele teamet deltager i. Den foregår direkte efter deres demonstration fra 

det tidligere Sprint og Retrospektet. I deres Planning Poker estimerer teamet de opgaver, som 

teamet tager ind i Sprintet. Denne estimering bliver brugt til at afgøre mængden af opgaver, der 

skal inddrages i næste Sprint. Når de planlægger deres Sprint, tager de også højde for 

langtidssigtet planlægning, ifølge Patrick Borkman (Interview, Borkman, 2019). Her bliver der 

nævnt at før de kan planlægge deres Sprint er det nødvendigt, at de ved hvad der sker i 

virksomheden et halvt til et helt år frem i tiden. Der bliver også understreget, at det er 

nødvendigt for teamet, at de ved hvad størrelsen af opgaverne i Backloggen er, og at de har 

Backloggen i god tid, så de kan planlægge efter den. Lasvan, en anden som projektgruppen 

interviewede, bakker op omkring at teamet skal vide Backlog-opgaverne i god tid (Interview, 
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Lasvan, 2019). Når man læser teorien, kan man gå ud fra at hvert Sprint lever i sin egen verden, 

og at teamet kun planlægger ud fra denne lille time-boxede periode. Men i praksis kan 

projektgruppen se, at det er meget relevant at fremtidige opgaver er kommunikeret til teamet 

tidligt, samt hvor store opgaverne er. Ellers kan de ikke planlægge deres Sprints, i og med de 

ikke har det store perspektiv. 

Daily Scrum (Også kaldet Daily Stand-up) er det daglige møde, hvor teamet starter deres 

arbejdsdag. Her vil der typisk blive kigget på hvad teamet har lavet, hvad de skal lave og om der 

er nogle hindringer for at teamet kan udføre deres arbejdsopgave. 

Sprint Review er afhold i slutningen af Sprintet. Her kigges på hvad der er blevet opnået i løbet 

af Sprintet og hvad der kan implementeres. 

Sprint Retrospektet er her teamet får lov at reflektere over, ikke kun hvordan produktet, men 

også hvordan processen kan blive bedre. Retrospektet spiller en stor rolle i teamet hos YouSee, 

hvor for eksempel Patrik Borkman nævner at de bruger Retrospektet (Interview, Borkman, 

2019). Han nævner også at deres Product Owner er meget ivrig for at deltage i Retrospektet. 

Thomas, fra samme team, går lidt mere i dybden og beskriver Retrospektet således: 

Og når det så er færdigt, så går vi over til en Retrospektiv, hvor vi kigger tilbage, 

og evaluerer hvad der har været godt og hvad der har været skidt. Og hvad... og så 

går vi ind på de indsatsområder og... ja prøver at synliggøre om der er nogle ting 

der har været dårlige, som vi kan gøre noget ved, og følge op på det i 

efterfølgende Spring. (Interview, Thomas, 2019) 

 
Som Thomas understreger her, sker der en evaluering over negativer og positiver samt de 

vigtige indsatsområder. Alle de ceremonier, som er beskrevet i dette kapitel, er derfor indre 

mekanismer og processer, som bidrager til teknologien Scrums formål – Working Software. 

 
Trin 2: Teknologiske artefakter 

I dette afsnit gennemgås de teknologiske artefakter, der indgår i Scrum, som også er beskrevet 

i den officielle Scrum guide (Schwaber & Sutherland, 2019). I Scrum er de benyttede artefakter 

“Product Backloggen”, “Sprint Backloggen” og “Incrementet”. Der vil i afsnittet blive kigget på, 

hvorvidt disse artefakter bliver brugt blandt de mennesker projektgruppen har interviewet, 

samt hvordan de interviewede bruger disse artefakter. Der vil også inddrages artefakter, som 

ikke indgår i Scrumguiden, nemlig “Kanban Board" og ”User Stories”. Dette har projektgruppen 
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valgt at gøre, fordi disse artefakter ofte bruges i forbindelse med Scrum. Ordet ’Backlog’ bliver 

ofte brugt synonymt med Produkt Backloggen. Det er dog vigtigt at vide, at Backloggen bliver 

opdelt i to. Produkt Backloggen, som er den der beskriver alle opgaver i produktet, og Sprint 

Backloggen, som kun dækker over de opgaver, der er medtaget fra Produkt Backloggen i det 

pågældende Sprint. Til sidst ender disse krav i Incrementet, som er summen af alle de Produkt 

Backlog opgaver, der er færdiggjorte. Herunder ses en opstillet model af foregående beskrevet 

proces. 
 
 

 
(Figur 2.3, Proces over produktets vej fra Product Backlog til Increment) 

 

Product Backlog’gen bliver administreret af en Product Owner. Det er dog ikke altid Product 

Owneren alene, der står med den opgave. Som det kan ses i interviewet med Mark Thomas, kan 

der også være andre interessenter tilstede, som er med til at påvirke administrationen af 

Backloggen (Interview, Thomas, 2019). I andre tilfælde, som det ses hos Patrik Borkman, er 

Scrum Masteren også med til at administrere Backloggen (Interview, Borkman, 2019). Det gør 

teamet hos YouSee, når de kører en Refinement to gange om ugen. Borkman forklarer 

yderligere at det i det hele taget er teamet, der er med til at Refine Backloggen. I vores 

interviewundersøgelse hos YouSee, kan det ses at teamet bruger en Backlog. Dog kan der være 

problematikker i forhold til Backloggen, da teamet er opdelt i Front-end og Back-end, hvilket 

ses i interviewet med Lasvan (Interview, Lasvan, 2019). Denne problematik opstår fordi nogle 

Back-end opgaver skal være færdige før Front-end kan gå i gang. Dette betyder, at der skal 

foregå en løbende kommunikation mellem Front-end og Back-end udviklerne, så Front-end kan 

starte på deres del af Sprintet hurtigst muligt. 

Sprint Backlog’gen er de opgaver, der er medtaget i det igangværende Sprint. Hos YouSee 

bruges der en Sprint Backlog, ud fra deres beskrivelse af sprintplanlægningen. Denne er 

beskrevet i sidste afsnit om Trin 1: Indre Mekanismer og Processer. Sprint Backloggen, ud fra 

Scrumguidens definition, skal være låst. Det vil sige, at den under Sprintet ikke må ændres i. 
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Kigges der på interviewet med Alexander Stigsen ses det, at virkeligheden ikke altid er så ligetil. 

Alexander beskriver at de i nogle af deres teams har oplevet, at dette ikke altid fungerer: 

Og så havde vi nogle teams der kom sagde “ej det her det virker simpelthen ikke 

for os.”. Det er for stift nogle gange så har du fem tasks, men så har du allerede 

lavet fem den første uge. (…) Eller omvendt at du kun har lavet tre af dem og der 

er ikke nogen andre der kommer og tager dine. - red. (Interview, Stigsen, 2019) 

 
Det kan selvfølgelig også diskuteres, hvorvidt det er et implementeringsproblem eller et 

erfaringsproblem, men virkeligheden for denne virksomhed er, at ikke alle deres teams bruger 

en Sprint Backlog. Derimod bruger de en overordnet Backlog, som de trækker løbende på. Det 

skal også nævnes at Alexander Stigsen ikke brugte Scrum, da det i deres øjne blev for stift til 

organisationen, grundet at de er fordelt over to tidszoner. 

Det sidste stadie for opgaver i Scrum Frameworket er Increment’et. Dette dækker de opgaver, 

der er færdiggjorte. 

Det første teknologiske artefakt, som vil blive beskrevet, der ligger uden for Scrum, er Kanban 

Board’et. Et Kanban Board er et simpelt visuelt værktøj, der hjælper teamet med at skabe sig 

et overblik over arbejdsopgaver. Dette bliver gjort på Kanban Boardet, der simplest kan 

opstilles således: 
 

 
(Figur 2.4, Kanban Board) 
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I Projektgruppens interviews hos YouSee, spurgte projektgruppen ikke direkte om de brugte 

Kanban. Mark Thomas fortalte, at han havde arbejdet med det før, men fortalte ikke noget om 

at de brugte det hos YouSee (Interview, Thomas, 2019). 

Det andet teknologiske artefakt, som vil blive beskrevet, der ikke direkte står beskrevet i Scrum, 

er User Stories. Dette er et artefakt, som bliver benyttet i forbindelse med opgaver, som er 

beskrevet i teoriafsnittet. En User Story er således en hjælp til at gribe en opgave an. Jesper 

Boeg beskriver hvordan et modent agilt team kan tilgå en mindre detaljeret User Story, 

hvorimod et mindre modent team har brug for at front-loade denne (Interview, Boeg, 2019). 

Med front-loade menes der at mætte en User Story med informationer omkring opgaven. Dette 

er typisk noget teamet gør i fællesskab. På næste side ses et eksempel på en User Storys 

livscyklus, som Jesper Boeg sendte til projektgruppen: 

 

(Figur 2.5, Typisk User Story livscyklus (Interview, Boeg, 2019)) 
 

På dette billede ses, hvordan en User Story starter i Backloggen, bevæger sig ind i en Sprint 

Backlog, og til sidst inddrages i Incrementet. I billedets tilfælde står der ’accepted’. 

 
Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

I følgende afsnit vil Scrums utilsigtede effekter blive beskrevet. Her vil der være fokus på 

forskellige karakterer af effekter, samt hvilke områder og sfærer de vedrører. Afsnittet vil give 
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et overblik over hyppige utilsigtede effekter af Scrum. Dette afsnit, med utilsigtede effekter, er 

ikke konkluderende eller bundet i forhold til vores problemformulering, men de vigtigste 

utilsigtede effekter projektgruppen er stødt på under projektet. Effekterne danner et grundlag 

for, hvordan Scrum hænger sammen og bliver benyttet i virksomheder, som projektgruppen 

har erfaret gennem kvalitative interviews og teori. De utilsigtede effekter skal derfor forstås i 

forbindelse med dette. 

 
Mindre fleksibilitet for individet på arbejdet 

Det første punkt af utilsigtede effekter, under Scrum, hænger sammen med dens indre 

mekanismer og processer, da dette er en effekt af de ceremonier, Scrum foreskriver. Disse 

ceremonier er Sprints, Sprint Planning, Daily Scrum og Sprint Review. Retrospektet foreskriver, 

at alle i teamet skal være tilstede (Schwaber & Sutherland, 2017). Dette betyder hermed også, 

at den fleksibilitet medarbejdere måske tidligere har haft på arbejdspladsen, vil blive 

begrænset i forhold til de møder som skal passes. Denne ’problematik’ omkring fleksibiliteten 

af arbejdsgangen for den enkelte medarbejder er noget, der er indført i Scrum, som bidrager til 

teamets informationsdeling. Denne effekt af Scrum berører to forskellige områder eller sfærer 

– arbejdsmiljø og hverdagslivet udenfor arbejdet. Hvis der startes med den første, arbejdsmiljø, 

kan det ses på agilemanifesto.org (Beck et al, 2001) at en af hovedværdierne i agil er 

”Individuals and interactions over processes and tools” (Beck et al, 2001). Dette betyder at 

denne smule afkast på fleksibilitet, i forhold til individet, er en af kerneværdierne i Scrum og 

agile. Fokusset på individer og interaktioner er derfor med til at fordre et godt arbejdsmiljø og 

i forlængelse, den enkelte medarbejder, trods mindre fleksibilitet. Hvis der derimod kigges på 

hverdagslivet uden for arbejdet, kan dette ses fra individets perspektiv. Her har individet, som 

tidligere nævnt, mindre råderum over sin egen arbejdsgang, men derimod ses det også at 

individet er mere motiveret, da Scrum som projektstyringsværktøj, gør det nemmere for 

individet at overskue egen arbejdsopgave. Dette ses også i et af projektgruppens interviews af 

en Front-end udvikler, som er foretaget hos YouSee: 

Jeg ved hvem det er jeg skal op og sidde at arbejde med, jeg ved det er mennesker 

jeg har snakket med. Der er meget mere interaktion, hvilket jeg også tror skaber 

bedre arbejdsmiljø og er med til at skabe nogle bedre løsninger. red. (Interview, 

Borkman, 2019). 
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Den utilsigtede effekt af Scrum, at teamet skal være tilgængeligt hele tiden, er nogle steder 

blevet løst ved hjælp af modifikationer på Scrum. Det vil sige at Scrum er blevet tilpasset det 

enkelte teams behov, til trods for, at Scrum ikke er blevet praktiseret som foreskrevet. Dette 

ses, for eksempel, i et interview projektgruppen havde med Alexander Stigsen som er CTO 

(teknisk direktør) hos firmaet Realm.io: ”(…) altså vi bruger mange af principperne fra Scrum, 

men (…) vi har ikke været særligt proces faste omkring det. Vi har ikke noget Scrum Master for 

eksempel (…).” (Interview, Stigsen, 2019). Der bliver uddybet: 

(…) vi bruger sådan noget som Sprints. Vi kører i to ugers Sprints. Og vi har 

Sprint Planning møder, ja inspireret af Scrum, men der er ikke noget rigtig  

Scrum Master eller som sådan ikke, hvor folk sætter sig ned og estimerer og 

prøver at se hvad de kan nå og reviewer hvad de gjorde sidste Sprint(…) 

 
Det ses hos dette firma at Scrum er blevet tilpasset teamets eget behov, hvilket også har gjort 

det mere fleksibelt for netop dette firma. 

 
Folk der ikke kan arbejde i disse miljøer, siger op 

En anden utilsigtet effekt, ved implementeringen af Scrum, ligger ved det faktum at folk, der 

ikke føler at de kan arbejde i det agile miljø, kan ende ud i at opsige deres stilling. Dette er en 

risiko, som en virksomhed er nødsaget til at tage med sig, hvis de ønsker at overgå til den agile 

arbejdsgang. ”Men også på det menneskelige plan, jeg har oplevet folk der har sagt op, som 

bestemt ikke bryder sig om at være agil, det kræver en helt bestemt type udvikler.” (Interview, 

Olsen, 2019). Som Michael Olsen nævner i vores interview, kræver det altså en helt bestemt 

type af personlighed, for at kunne arbejde i det agile miljø. Eftersom både agil og Scrum, har 

fokus på optimal produktlevering og individet, er det altså ikke meningen at et team medlem, 

skal miste deres arbejde på dette. Denne utilsigtede effekt, berører også de to sfærer, 

arbejdsmiljø og hverdagslivet uden for arbejdet. Den førstnævnte vil primært påvirke de 

resterende medlemmer af teamet, da det måske kan påvirke dem at miste en kollega, enten den 

ene vej eller den anden. Hvorimod den sidstnævnte mest vil være i forbindelse med det enkelte 

individ, der har valgt at forlade teamet, da de ikke har den samme indkomstkilde længere. 
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Et team kan tage Scrum til sig, uden at blive agile 

Ydermere, kan der forekomme den utilsigtede effekt, at et team kan formå at tage Scrum til sig, 

uden at overgå til den agile tankegang. Dette bærer en karakter af risici i sig, da det betyder at 

teamet ikke formår at udnytte fordelene ved den agile arbejdsproces og Scrum, til sit fulde 

potentiale. ”Hvis de ikke selv formår at se det forkerte, i gåseøjne, ved det de gør, så kan du ikke 

ændre dem jo” (Interview, Olsen, 2019). En typisk fejl, ifølge Scrum Master Michael Olsen, ligger 

i at det givende team ikke formår at se det forkerte i det de laver, hvilket kan resultere i at 

teamet ikke længere lever op til det agile princip ”Håndtering af forandringer frem for 

fastholdelse af en plan” (Beck et al, 2001). En håndtering af forandringer i projektet kræver 

nemlig oftest, at der læres af de fejl, som bliver begået. Derudover gør det arbejdet for en agil 

coach besværligt og frustrerende, da hele deres funktion er at sørge for, at teamet forstår og 

overholder de agile principper, samt at de benytter Scrum korrekt. Det agile manifest 

fremskriver, at et team skal levere fungerende software (Beck et al, 2001), hvilket 

formodentligt ikke vil være tilfældet, hvis teamet ikke formår at lærer af deres fejl. Dette 

påvirker også sfæren ’arbejdsmiljø’, i det at det er et muligt frustrationsmoment for den agile 

coach. Til trods for, at dette bærer en større karakter af risici, i det at et firma ikke vil kunne få 

den fulde effekt, eller gavn, ud af Frameworket Scrum, kommer Scrum denne risici til livs, ved 

brugen af en agil coach. Den agile coach er tilstede for at sikre sig, at et team forstår den agile 

arbejdsgang og den tankegang der ligger i det, samt at denne bliver overholdt i dagligdagen. 

 
Interessekonflikt mellem økonomiafdeling og team 

Den sidste utilsigtede effekt, ved implementeringen af Scrum, er af økonomisk karakter. Scrum 

foreskriver en inkrementel fremgangsmåde, hvor man efterhånden kommer frem til slutmålet. 

Ved dette forstås også en åben tidshorisont og et uvist budget. Det økonomiske landskab, som 

det danske samfund, er bygget op omkring, foreskriver i høj grad budgetplanlægning. Dette ses 

også i et interview projektgruppen foretog med IT-konsulent Niels Sejer Pedersen, som har 

arbejdet indenfor agile miljøer i 6 år: 

Ja, men du skal nu tænke på at når du sidder i en virksomhed, så dem der laver 

forecastet, det er ikke IT-folk. Det er økonomifolk. (…) det er ”hvor mange penge 

skal bruges på det her system?”, og ”hvor meget koster det”? Så er det økonomer 

der sætter sig ned og de har nogle økonomiske modeller som de forecaster efter. 

Det er sådan ret traditionelt og de vil hellere have du kommer og siger: ”jeg skal 
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bruge 10 millioner” og så skyder de lidt galt. Så begynder de at kigge på nogle 

forecasts – hvordan performer du? Og holder du dig inden for din økonomi eller 

gør du ikke? (…) De har svært ved at forholde sig til, hvis jeg ikke kan sige den fulde 

pris for systemet fra starten. red. (Pedersen, 2019) 

 
Dette stemmer også overens med andre interviews projektgruppen foretog. Denne 

interessekonflikt, der er mellem økonomiafdelingen og teams skyldes, hvad Niels også 

beskriver i interviewet ”(…) fordi at langt de fleste projekter i dag er fastprisprojekter” 

(Interview, Pedersen, 2019). Tilgangen til projekter, som fastprisprojekter, er altså noget der 

ikke spiller med den agile tankegang, og herunder Scrum. Agil og Scrum prøver altså at bryde 

med denne praksis, dog oftest uden held, som set i interviewet. Hvad der tit ses er, at Scrum 

bliver modificeret en smule til at passe ind i den nuværende ramme for virksomhedens 

strukturering. 

 
Trin 4: Teknologiske systemer 

Dette afsnit vil kigge på Scrum, som projektstyringsværktøj, i forhold til det system som Scrum 

er i – virksomheden. Her vil der blive kigget på, hvordan Scrum bliver brugt i forhold til andre 

dele af virksomheden, samt under virksomheden. Nedenfor ses en model over hvilke 

forbindelser Scrum har under, i og udenfor virksomheden. 

(Figur 2.6, Scrum i sit teknologiske system) 
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Denne figur danner også struktur for måden, hvorpå Scrum er blevet beskrevet i følgende 

afsnit. 

 
Teamet under virksomheden 

Selvom Schwaber og Sutherland ikke eksplicit beskriver dette aspekt af Scrum i deres ”The 

Scrum Guide”, er det et meget essentielt aspekt af Scrum. Hvordan teamet fungerer i 

virksomheden, samt hvordan virksomhedens mål er defineret, har stor betydning for hvordan 

Scrum i selve teamet, kommer til at fungere. Her ses det, blandt andet, i et interview foretaget 

af Scrum Master Michael Olsen, hvordan det fælles mål er vigtigt: ”Jamen det er jo for eksempel 

det her med at, en agil transformation, skal være forankret i topledelsen, du skal have deres 

accept til at gøre det, fordi det er ekstremt omkostningsfuldt at omstille sig til agilt.” (Interview, 

Olsen, 2019). Her bliver der lagt stor vægt på, hvordan de agile principper skal være forankret 

i virksomheden, og især topledelsen, for at det selvorganiserende team fungerer optimalt. 

Denne problematik med at de agile principper skal være forankret i virksomheden, er noget 

man umiddelbart skulle tro de fleste virksomheder derfor ville tage til sig, når de overgik fra 

andre projektstyringsformer til Scrum, men dette er oftest ikke tilfældet. Stifter af 

AgileUpgrades, og en af de førende konsulenter indenfor agil i Danmark, Jesper Boeg beskriver 

dette: 

(…) jeg er bestemt også kommet i organisationer hvor de har sagt ”Vi er så modne, 

vi skal bare lige have finjusteret eller sætte den næste bar højt for hvor vi vil hen” 

og så siger man ”Nå det er en fed opgave det vil jeg gerne hjælpe jer med” og så 

kommer man ud og så er det ligesom man plejer, man skal starte helt nede fra det 

allermest basale (…) (Interview, Boeg, 2019) 

 
Dette er derfor noget som virksomheder skal være opmærksomme på, ved overgangen til 

Scrum, og er også noget Jesper Boeg har fokus på, når han samarbejder med virksomheder. Her 

bliver der ofte lavet en workshop imod en fælles forståelse for virksomhedens principper, på 

alle niveauer i virksomheden. 

(…) så har vi workshop i starten, hvor vi snakker om ”Hvad betyder de her ting?” 

ikke bare på overskrift, så alle kan blive enige om at vi skal sikkert have en 

lærende organisation og vi skal også være iterative og adaptive og så videre. Og 

det er nemt nok, jeg kan bare sidde og tegne og tale alle mine eksisterende 
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mindsets ind i de ord der, men helt nede på kernen, hvad betyder det at uddelegere 

ansvar, hvad betyder det at have et team, der ikke er en funktionel afdeling og så 

videre. Og så får jeg dem til at signe af på en agil vision (…). de kan jo ikke gøre det 

fra dag et, men de kan sikre at hver eneste gang de tager et skridt, så tager de et 

skridt i den retning (…) (Interview, Boeg, 2019) 

 
I løbet af projektgruppens interviews af aktører, er et Scrum team i YouSee blevet interviewet 

og her kunne det ses, hvordan agile principper var forankret i topledelsen. 

Jeg har siddet i nogle mindre virksomheder før hvor man har plukket dele af den 

agile metode, altså dele at Scrum som gav mening for mindre hold. (…) så det er 

første [virksomhed] hvor jeg kommer op i et hold, der er af den kaliber, at det rent 

faktisk kan betale sig at udnytte Scrum i dens fulde potentiale. red. (Interview, 

Borkman, 2019) 

 
For at Scrum skal fungere efter hensigten, i det system som det bliver implementeret i, er det 

derfor essentielt de agile principper er forankret i topledelsen. 

 
Teamet i samarbejde med økonomiafdelingen 

Selvom Schwaber og Sutherland ikke direkte beskriver, hvordan et projekt prissættes i den 

officielle Scrum guide, ved projektgruppen igennem vores interviews af diverse aktører, at for 

at Scrum kan fungere optimalt, skal der ikke defineres et fastlagt budget eller pris, for projektet. 

Årsagen til dette, fortæller Scrum Master Michael Olsen i vores interview, ligger i at det er en 

del af det agile koncept eller tankegang: ”Der bliver afsat X antal kroner til at lave det her, og så 

må du jo se hvor langt du når, det ligger i hele det agile koncept.” (Interview, Olsen, 2019). I den 

agile tankegang, skal et team altid være forberedt på at imødekomme pludselige rettelser. Der 

bliver heller ikke defineret en liste med hvilke funktionelle krav, der skal være på det givende 

stykke arbejde, på forhånd, eftersom den agile tankegang, i modsætning til den klassiske 

vandfald, ikke har konkrete mål, men derimod har visioner om formålet for et projekt 

(Interview, Olsen, 2019). Dette, kombineret med den inkrementelle og adaptive tilgang til 

udviklingen af et projekt, betyder at et agilt team, optimalt set, ikke ville hverken prissætte eller 

lave en fastlagt tidshorisont for et projekt, da der hurtigt kan komme rettelser, som teamet er 

nødsaget til at komme i møde. Dog er dette, ifølge vores interviewede, ikke sådan det fungerer 
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i den virkelige verden. Her kommer Niels Sejer Pedersen med en udtalelse om, hvorfor det ikke 

fungerer således. 

Det er sværere for agil, fordi hvordan skal du kunne beregne en pris hvis du ikke 

sætter dig ned og specificere tingene, så du gætter på hvad det koster. Så når man 

går ud til en kunde i dag, og prøver at lave det fuldstændig agilt så siger man 

egentlig til en kunde: ”Skal vi to ikke blive klogere sammen på det her? Også kan 

vi stoppe når vi når halvtreds millioner og så ser vi hvordan det ser ud” Og det er 

lidt svært for en kunde at forholde sig til. (Interview, Pedersen, 2019) 

 
Årsagen til at dette er svært for en kunde eller den givende økonomiafdeling, fortæller Niels 

Sejer Pedersen, ligger i en frygt for at det firma, der vil gå agilt til værks i udviklingen af et 

projekt, gentagende gange ville komme og sige at det bliver dyrere og dyrere, hvilken han 

fortæller også er en begrundet frygt, da dette er set flere gange før. Det er altså en af de 

problematikker, som det agile løber ind i, i deres kontakt og samarbejde med kunden og 

økonomiafdelingen. Dog nævner Niels Sejer Pedersen også, at der er flere af de større 

teoretikere, der har accepteret at denne problematik eksisterer og at det er svært at forvente, 

at alle firmaer vil overgå til at lade udviklere arbejde ud fra agile kontrakter. Derfor er der 

blevet skrevet bøger og modeller omkring denne problematik og hvordan det agile team skal 

komme det til livs (Interview, Pedersen, 2019). For at Scrum kan fungere med den økonomiske 

afdeling, er det altså essentielt at kunden enten tillader teamet at arbejde agilt, i forhold til 

prissætning, eller at en af disse modeller bliver benyttet, for at kunne give et bud på hvad prisen 

for et projekt er, dette går dog imod den agile arbejdsmetode. 

 
Teamet i samarbejde med HR-afdelingen 

I ”The Scrum Guide” bliver der ikke skrevet noget omkring, hvordan teamet samarbejder med 

HR-afdelingen, indenfor virksomheden (Scwhaber & Sutherland, 2017). Her bliver der lagt stor 

vægt på at teams er selvorganiserende. Hvad dette indebærer gælder det, efter bogen, faktisk 

alting – sågar ansættelser. Kigger man derimod på virkeligheden er billedet et andet. 

Selvorganiserende teams, som det bliver praktiseret af teams i erhvervslivet, er begrænset på 

især et område – ansættelser. Dette ses, for eksempel, i interviewet som gruppen foretog med 

Scrum Master Michael Olsen: ”(…) det har jeg aldrig oplevet i noget team at der var.” (Interview, 

Olsen, 2019). Med ti års erfaring som agil coach og Scrum Master må man konkludere, at 
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Michael Olsens udtalelse ikke er et særtilfælde. Hos nogle virksomheder kan det at være 

selvorganiserende som team, dog betyde noget andet. Her kan der med fordel kigges på, 

hvordan man kan inddrage teamet i ansættelsesprocessen. Michael Olsen forklarede, hvordan 

dette eksempelvis blev praktiseret hos YouSee: ”det gjorde de faktisk hos YouSee, der fik teamet 

lov til at sætte sig selv [spørgsmålet] ’Hvem er det vi gerne vil have i teamet?’, og det virker.” 

red. (Interview, Olsen, 2019). Det kan derfor udledes at selvorganisering i virkelighedens 

erhvervsliv, på ansættelsesfronten, måske bedst bliver praktiseret på denne måde. 

 
Virksomheden i samarbejde med kunden 

En af kerneværdierne i den agile tankegang er ”customer collaboration over contract 

negotiation” (Beck et al, 2001). Dette gælder selvfølgelig også Scrum, som har den specifikke 

rolle Product Owner, til at varetage opgaven. Dette bliver gjort gennem Product Backloggen, 

hvor produktets specifikationer står (Schwaber & Sutherland, 2017). Det er gennem denne 

rolle, Product Owner, at Scrum varetager samarbejdet med kunden. Kigger man på den 

nuværende situation i virksomheder, er dette et punkt, som er meget forskelligt fra virksomhed 

til virksomhed og der vil derfor ikke blive kigget nærmere på det. Næste afsnit vil kigge 

nærmere på inddragelse af kunden i teamet. 

 
Teamet i samarbejde med kunden 

Hverken det agile manifest eller den officielle Scrum guide beskriver, hvordan et teams kontakt 

med deres kunder eller slutbrugere, skal foregå. Dog beskriver de at der er behov for en Product 

Owner, der blandt andet er ansvarlig for at maksimere værdien på det produkt som teamet 

leverer, samt det agile princip “customer collaboration” (Beck et al, 2001). Dette fortæller, at 

det er vigtigt at arbejde sammen med sine kunder. Projektgruppen har dog igennem vores 

interview, fundet ud af at det er vidt forskelligt, hvordan et team inddrager deres kunder og 

slutbrugere i udviklingsprocessen, samt hvorvidt der er behov for det. Scrum Master Michael 

Olsen, der tidligere har været ansat hos YouSee, udtaler følgende om hvordan de inddrog deres 

slutbrugere, ved udviklingen af hjemmesiden hos YouSee. 

Hos YouSee, der trak vi brugere ind via Facebook, så havde vi 5-6 brugere inde, 

som vi interviewede og teamet sad der, der var kamera på og vi sad og testede de 

her ting igennem, som vi havde tænkt os at bygge, så vi byggede bare prototyper. 
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Så testede vi det igennem, virkede vores antagelser eller gjorde de ikke, gjorde de 

ikke, jamen så måtte vi jo tilbage til tegnebrættet. (Interview, Olsen, 2019). 

 
Her ses der altså en direkte inddragelse af projektets slutbrugere, for at kunne forbedre den 

inkrementelle og iterere tilgang til udvikling af projektet, så de løbende kan se om produktet 

går i den rigtige retning og om der stadig er værdi i projektet, for slutbrugeren. Hvis produktet 

ikke opfylder disse krav, så må projektet enten ændre retning eller afsluttes. Dette giver 

formodentligt også teamet en bedre mulighed for at kunne tilpasse sig de ændringer, der måtte 

komme, hvilket er en kærneværdi i den agile arbejdsmetode, og herunder Scrum. Der findes 

dog også andre måder, hvorpå denne kundekontakt kan håndhæves, her forklarer CTO for 

Realm.io, Alexander Stigsen, om en open source-løsning på deres projekt. 

Vi har skam masser af kunder på, på flere niveauer, hvor vi har flere produkter, vi 

har både en, et open source-produkt som er selve databasen der ligger på 

telefonen, det er open source og der er millioner af folk der bruger det derude og 

de er jo kunder. (Interview, Stigsen, 2019). 

 
En mulig årsag til at dette team specifikt har valgt en open source baseret løsning, på deres 

kunde kontakt, kan ligge i at Realm.io er en platform, der er bygget til at hjælpe udviklere med 

at skabe nye apps. Stigsen fortæller, at deres kunder kommer med efterspørgsler af egenskaber 

og anmelder fejl via en online platform (GitHub.com), så de får den nødvendige tilbagemelding 

på samme måde som YouSee gør. Jesper Boeg fortæller også, at det samtidig afhænger af, hvor 

modent et team er i forhold til den agile tankegang. Han har nemlig oplevet at det umodne team 

har en tendens til ikke at kunne håndtere de problematikker, der måtte komme undervejs i 

projektet, og på den måde ikke får løst det hele i løbet af Sprintet. ”Mens det modne team siger 

okay nu tager vi fat i kunden og finder ud af hvad det var de virkelig ville have.” (Interview, 

Boeg, 2019). Dermed afhænger de forskellige teams kundekontakt meget af, hvilket type 

produkt det er, samt hvordan teamet vælger at det er optimalt, for dem, at modtage denne 

information om deres produkt fra slutbrugerne. Der er dermed en generel konsensus om, at 

kundekontakt er utroligt vigtigt, for at teamet kan forbedre produktet og give værdi for dem, 

der skal benytte sig af produktet i sidste ende, samt alle de aktører der måtte være påvirkede 

af, dette produkt. 
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Trin 5: Modeller af teknologier 
 
 

 
(Figur 2.7, Model over Scrums proces) 

 

I ovenstående model har projektgruppen opsat en model over, hvordan en Scrum proces kunne 

se ud. Den starter med en udarbejdning af Backloggen, således at opgaverne, der skal udføres i 

hele projektet, er sat op i en prioriteret liste. 

Derefter rykker teamet over til Planning Poker, som er den proces der bruges til at estimere en 

cirkapris på det, som skal laves i Sprintet, inden teamet begynder at arbejde med det. Her 

bruges en talrække (ofte Fibonacci sekvensen), som ses som antal dage eller måneder der skal 

arbejdes med projektet. I starten, foreslår alle medlemmer af gruppen den pris, som de 

individuelt mener det vil koste. Teamet gennemgår derefter hinandens prissætninger og 

diskuterer, til de bliver enige om et tal. Herefter starter teamet med Sprint planlægningen, hvor 

Product Owneren bestemmer sig for, hvad der skal tages fra Product Backloggen og indsættes 

i den nye, midlertidige Sprint Backlog. Opgaver fra Sprint Backloggen bliver fordelt mellem 
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team medlemmerne, og Sprintet er klar til at gå i gang. Under Sprintet bruges, for eksempel, 

Daily Meetings eller Stand-up Meetings, for at holde gruppen opdateret på hinandens fremgang, 

i forhold til Sprintet. Ligeledes kan der her gøres opmærksom på, hvis et teammedlem eventuelt 

har brug for ekstra assistance med en opgave eller hvis der er andre problematikker, der er 

opstået undervejs, der forhindre Sprintets fremgang. Dette leder til et Review Meeting, eller 

hvis produktet er blevet færdiggjort i dette Sprint, en Release. Her fremvises produktet, som 

det ser ud indtil videre, i overensstemmelse med de agile principper, hvor det fremgår at det 

vigtigste er virkende software. (Beck et al, 2001) Det er netop her denne virkende software kan 

fremvises og præsenteres, for eventuelle kunder. Når Review Meeting er gennemgået, er det 

næste skridt Retrospektet. Retrospektet er essentielt før næste Sprint kan igangsættes. Det er 

netop her der, for eksempel, kan genovervejes de problematikker, der blev taget op under 

Stand-up møder, og gøres hvad der skal til for at lignende problematikker ikke også opstår i 

næste Sprint. 

Følgende afsnit bygger på projektgruppens egen proces, som kan ses i bilag. I dette projekt 

arbejdede projektgruppen selv ud fra disse metoder, og et eksempel på hvordan vores gruppe 

gennemgik sit først Sprint fungerede således: 

Der blev udarbejdet en Backlog, som ikke dækkede over hele projektet, hvilket var en af 

projektgruppens største fejl på længere sigt. Et af de første udkast var udelukkende for teorien 

og så sådan her ud: 

 
(Figur 2.8, Første udkast af projektets Backlog) 
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Projektgruppen brugte ikke Planning Poker i arbejdet med Scrum, da gruppen på daværende 

tidspunkt ikke var erfarende nok inden for Scrum teorien og derfor ikke kendte til Planning 

Poker. Næste skridt for projektgruppen var Sprint planlægningen, hvor gruppen ikke skrev 

noget ned. Længere inde i projektet gik det op for os, som projektgruppen, hvilke fejl der var 

begået og hvilke problematikker, der opstod fra disse fejl. Projektgruppens første fejl, på 

daværende tidspunkt var, at de krav der blev stillet til Sprintene ikke var præcise nok. Dette 

skabte tvivl om, hvad der egentlig skulle udføres. Efter det, et par gange, skabte problematikker 

med at nå Sprintets opgaver, måtte projektgruppen helt minutiøst skrive kravene ned, til alle 

fremtidige Sprints. Dette ses der et eksempel på i understående. 

 

(Figur 2.9, Eksempel på Sprint Backlog) 
 

Under selve Sprintet, i starten, havde projektgruppen et til to møder om ugen, som ikke opfyldte 

krav til at være Stand-up møder. Møderne var primært for at diskutere den overordnede 

retning af projektet, i og med hele projektgruppen har ageret som en fælles Product Owner 

under hele projektet. Denne problematik, samt problematikken ved sprintplanlægningen, har 

medført at Sprintene ikke blev gennemført. Dette har resulteret i, at projektgruppen senere i 

projektets udvikling har valgt at bruge Stand-up møder, dog ikke dagligt. Projektgruppen har 

dog ikke brugt Review Meetings under processen, da der er tale om en akademisk rapport. 
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Grunden til at projektgruppen fravalgte dette, var fordi det ikke var muligt at have et færdigt 

produkt undervejs da, blandt andet, teori ligger forud for analyse. Retrospektet har ledt til nogle 

af de mest interessante diskussioner og refleksioner i vores gruppe. Både i forbindelse med 

udfordringer og sprintmål, der ikke blev mødt, men også om projektgruppens egne erfaringer 

med Scrum. Nedenfor fremgår projektgruppens Retrospekt fra 29/4-2019, hvor Retrospektet 

gik godt. Projektgruppen havde hidtil ikke haft lige så detaljerede beskrivelser af vores 

Retrospekt: 

(Figur 2.10, Eksempel på Retrospekt fra gruppemøde) 
 
 

Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

Sidste trin i projektgruppens analyse i TRIN-modellen omhandler drivkræfter og barrierer for 

udbredelsen af Scrum. Dette er en udbygning af Scrums formål, ’working software’, samt 

barrierer for udbredelsen. Nogle af disse vil være knyttet til de utilsigtede effekter, allerede 
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beskrevet, og andre har anden karakter. Disse vil blive kigger på samlet indenfor Everett Rogers 

model over ”The Innovation-Decision process” (2003). Til sidst vil der siges noget 

sammenfattende om, hvorvidt Scrum rent faktisk er blevet udbredt. Herunder ses Rogers 

model: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figur 2.11, The Innovation-Decision process) 
 
 

Knowledge 

Videns fasen dækker over, at individer eller andre beslutningstagere, bliver eksponeret til 

innovationens eksistens og at de får en forståelse for, hvordan denne fungerer (Rogers, 2003). 

Ud fra modellens definition har Scrum gennemgået denne proces. Hvis vi kigger på den 

historiske gennemgang i teorien, kan vi se at Schwaber og Sutherland i 1990’erne, baserer 

Scrum på en tidligere IID-Teknik kombineret med Timeboxing, disse bliver nævnt som værende 

brugt helt tilbage i de tidlige 1950’ere. Altså har beslutningstagere og individer allerede på 

dette tidspunkt en vis forståelse for, hvordan Scrum fungerer, og er eksponeret for 

hovedideerne, der ligger forud for Scrum. 

 
Persuasion & Decision 

Anden og tredje del af Rogers model omhandler overtalelsesfasen, samt beslutningsfasen. 

Overtalelsesfasen opstår når beslutningstagere optager en positiv eller negativ attitude 
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omkring en innovation. Beslutningsfasen opstår når beslutningstagere udfører aktiviteter, der 

leder til at spørgsmål om adoption eller frastødning af innovationen. I forhold til agil, og til dels 

Scrum, ses det at denne fase allerede er gennemgået. Dette ses, for eksempel, med 

projektgruppens interview med Jesper Boeg: 

(…) Der er ikke nogen 2020 planer i øjeblikket, hvor der ikke står et eller andet 

agile kan man se. Om det er en IT-virksomhed eller… nu er jeg ude ved Novo i 

øjeblikket og de laver bakterier og enzymer. På deres 2020 plan står der også agile 

med store fede bogstaver, så der er over det hele. red. (Interview, Boeg, 2019). 

 
Med dette citat ses det, at alle organisationer har et ønske om at overgå til den agile form for 

arbejdsmetode og det kan derfor siges at en reel overgang er på vej, indenfor de fleste 

organisationer. Der ses dog tydelige forhindringer med implementeringen af agil og Scrum, 

hvilket vil blive diskuteret i følgende afsnit. 

 
Implementation 

Denne del af Rogers model omhandler implementeringsfasen af en innovation. Det er her 

innovationen bliver sat i brug. Som Rogers beskriver det ”It is often one thing for the individual 

to decide to adopt a new idea, and quite a different thing to put the innovation into use” (Rogers, 

2003). Denne fase fokuserer på, hvilke barrierer der er ved implementeringen og er hvilke, som 

primært vil være fokus i dette trin af TRIN-modellen. I starten blev det antaget at agilitet ville 

kunne blive drevet bottom-up i organisationer, men dette var ikke tilfældet. Dette ses i 

interviewet med Jesper Boeg: 

men det er mega svært at få til at fungere i virkeligheden og så har vi har mange 

års erfaring at det gør jeg også tidligere min karriere, at der troede jeg fuldt og fast 

på det her Det kunne jeg godt drive Bottom up, så hvis bare folk de oplevede nok 

succes på team niveau, så ville det boble op igennem lagene i organisationen indtil 

alle klappede i hænderne tænkte det her Det er fuldstændig fantastisk. Og det jo 

desværre ikke rigtig der sket er sket det at det er boblet op indtil folk de mødte 

den der glas eller glasloft, også blev folk så frustreret på et tidspunkt at de gav op 

også endte man ligesom på det der niveau hvor man ligeså stille bevægede sig 

tilbage til noget man var kommet fra. Der er masser af udfordringer stadigvæk. 

(Interview, Boeg, 2019) 
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Følgende afsnit vil derfor tage kendte barrierer op for implementeringen af Scrum, opstillet 

efter kategorier. 

 
Scrum Master - Kommunikation til og fra ledelsen 

I teoriafsnittet, har projektgruppen beskrevet selvorganiserende teams. Teksten nævner, 

blandt andet, et behov for at nogen i det selvorganiserende team, påtager sig ansvar for at 

kommunikere til teamets overordnede ledelsen og andre vigtige aktører, uden for teamet, 

hvordan et selvorganiserende team arbejder. I projektgruppens teoriafsnit om 

selvorganiserende teams, præciseres dette behov under rollen som Hoda, Noble & Marshall 

(2010) har beskrevet Champion rollen. Denne rolle i Scrum bliver varetaget af Scrum Masteren. 

Michael Olsen, der arbejder som Scrum Master, påpeger her samme problemstilling: 

Enhver forandringsproces skal altid være forankret i ledelsen, det kan godt være 

den starter nedefra men så skal den komme op og dryppe ned ovenfra. Hvis du 

bliver ved med at oplevet at toppen af pyramiden bliver ved med at gøre som den 

plejer, så det det der siver ned og så ryger de tilbage og gør som de plejer. red. 

(Interview, Olsen, 2019) 

 
Det Michael Olsen argumenterer for her, er at Scrum får meget svære kår, som teknologi, hvis 

den ikke forankres, før eller siden, i teamets overordnede ledelse. 

Hvis jeg så sidder med en flok tudekællinger af udviklere, der ikke har tænkt sig at 

gøre noget, så er jeg fucked fordi så kan jeg ikke gøre noget. Det er derfor jeg siger 

sådan noget skal være forankret i ledelsen så de kan går ind og slå medarbejder i 

hovedet og sige nu skal i gøre hvad der bliver sagt. Sådan er det jo. (Interview, 

Olsen, 2019) 

 
Scrum Masteren har ikke noget ledelsesansvar i teamet, og er derfor helt afhængig af ledelsens 

forståelse, hvis han skal kunne gøre et godt stykke arbejde som Scrum Master. Ifølge Michael 

Olsen er Scrum Masterens rolle meget klart defineret “Det eneste jeg har, er at jeg er ejer af den 

proces, den Agile proces der skal drive teamet frem. Det er det jeg ejer som Scrum Master, og 

resten det kan jeg kun komme med forslag til.“ (Interview, Olsen, 2019). Uden Scrum Masteren 

udført tilfredsstillende, er der høj risiko for at ledelsen kommer til at modarbejde 
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det selvorganiserende team.  Uden   en   succesoplevelse   i   organisationen,   omhandlende 

det selvorganiserende teams, er det svært at forestille sig at Scrum, som teknologi, vil få god 

fremdrift i organisationen, den er forsøgt implementeret i og derfra videre ud i verden. 

 
Product Owner - Kommunikation til og fra kunden 

Et andet behov udtrykt, i projektgruppens teoriafsnit, omhandlende selvorganiserende teams, 

er behovet for god kommunikation til kunden. Vi vil her forsøge at belyse, hvordan dette 

forsøges varetaget i Scrum. I Scrum er det Product Owner, der agerer kunde. Mark Thomas er 

ansat som API udvikler hos YouSee og har arbejdet med agil udvikling i 10 år. Her taler han om 

Product Owner i relation til, at de hos YouSee, har valgt at ansætte Product Owner direkte i 

organisationen, og ikke som man ser det i andre tilfælde, i form af en person, der er ansat i en 

anden   organisation.   “(…)   i   forhold   til   at   vi   er   meget   heldige   at   have   vore   

Produkt Owner siddende sammen med os oppe i teamet så. Så der er ikke langt fra, beslutning 

til proces...” (Interview, Thomas, 2019). Dette har resulteret i at Product Ownere i YouSee er 

meget mere tilgængelige end man ser det mange andre steder. Et af de agile principper er: “Den 

mest effektive kommunikationsform er samtale ansigt til ansigt” (Beck et al, 2001) og da 

Product   Owner    sidder    på   samme    kontor    som    det selvorganiserende team,    er    der, 

i YouSee organisations opsætning, masser af mulighed for ansigt til ansigt kommunikation 

imellem Product Owneren og teamet. Hos YouSee har man valgt at ansætte Product Owneren i 

organisationen. Dette er en optimering af Scrum Frameworket, med god basis i de agile 

Principper. Hvis Product Owneren derimod er ansat uden for organisationen og har begrænset 

tid med teamet, kan dette være en væsentlig barriere, for succesfuld implementering af Scrum, 

og dermed dens udbredelse. 

 
Re-invention 

Re-invention omhandler, at der under implementeringen opstår en tilpasning af innovationen, 

som Everett skriver: It is often one thing for the individual to decide to adopt a new idea, and 

quite a different thing to put the innovation into use (Rogers, 2003). Det at vælge at adoptere 

innovationen og det at bruge den, er to vidt forskellige ting, og mellem disse to stadier ligger 

tilpasningen af innovationen. Når det kommer til Scrum er der længere mellem disse to stadier 

end man skulle tro, da Scrum primært implementeres i organisationer, hvor flere mennesker 
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er involveret. Everett understreger dette således: “Problems of implementation are likely to be 

more serious when the adopter is an organization rather than an individual” (Rogers, 2003). 

Under selve implementeringen, i større organisationer, er tilpasning nødvendigt, “The choices 

available to a potential adopter are not just adoption or rejection; modification of the 

innovation or selective rejection of some components of the innovation may also be options” 

(Rogers, 2003). De står nemlig ikke bare med valget om adoption og afvisning, men mere med 

valget af hvilke komponenter af Scrum de ønsker at implementere. Scrum er baseret på agil, 

hvor tilpasning netop er en del af tankegangen og er beskrevet under de 12 principper således: 

”Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over, hvordan den kan blive mere effektiv, og 

tilpasser sin adfærd derefter” (Beck et. Al., 2001) Dette bliver repræsenteret i Scrum gennem 

Retrospektet, og derved bliver tilpasning eller re-invention altså en del af selve Frameworket. 

En af de personer vi har interviewet, der netop har taget denne tilpasning til hjerte er Alexander 

Stigsen, som understreger denne konstante fleksibilitet og tilpasning således: ”Alle issues bliver 

assignet til hvem der skal lave hvad og vi har også lavet hvor vi siger, jamen her har vi bare en 

stak issues til teamet også tager i bare, og fordeler dem selv” (Interview, Stigsen, 2019). Her 

beskriver han to tilfælde, hvor der i det ene tilfælde tildeles opgaver til hver person i teamet, og 

i det andet tilfælde, bliver teamet tildelt en stak opgaver, hvorfra de selv løbende kan tage, hvad 

de vil arbejde med, under Sprintet. Dette er netop en tilpasning af Scrum, specifikt til deres 

team. 

 
End of implementation 

Ved en implementering af en innovation kan man så spørge, hvornår en egentlig overgang er 

en realitet. Rogers beskriver det således: ”The innovation finally loses its distinctive quality as 

the separate identity of the new idea disappears. This point is usually considered the end of the 

implementation stage (…)” (Rogers, 2003). Dette så projektgruppen et eksempel på ved 

interviewsne hos YouSee. Her sås en organisation, der var overgået til en fuld agil organisation, 

hvor ’den nye ide’ var forsvundet og var blevet normalt arbejdsgang i stedet. 

 
Confirmation 

Bekræftelsesfasen opstår når beslutningstagere søger at styrke en innovationsbeslutning, der 

allerede er taget. Her øges opmærksomheden omkring innovationen og beslutningstagere kan 
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ændre retning indenfor innovationen, hvis der bliver fremlagt modstridende informationer 

omkring innovationen. Her kan, som eksempel, YouSee blive fremhævet igen. Denne 

organisation søger hele tiden at styrke deres virksomhed ved at søge nye informationer på 

området. Dette fremgik, blandt andet, i forbindelse med projektgruppens interview hos YouSee, 

da de viste stor interesse for at få fremsendt projektgruppens færdige rapport. 
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Logical Framework Approach 

I følgende afsnit vil projektgruppens fremgangsmåde, med Logical Framework Approach, blive 

beskrevet. Her vil alle metodens trin blive gennemgået, helt fra projektets start og frem til 

Project Matrix. Den metodiske gennemgang af Logical Framework Approach i dette projekt, 

fungerer derfor også som designrationalet, for selve designet. 

 
Aktøranalysen 

I dette afsnit vil projektgruppens aktøranalyse blive beskrevet. Her har gruppen opstillet de 

primære grupper, som der fokuseres på indenfor emnet og dernæst udvalgt to af disse, som 

styrer projektets retning. Dette gør at gruppen gennem analysen får et mere nuanceret syn på 

problemstillinger indenfor projektets emne, samt kan dykke ned i de specifikke underemner. 

Aktøranalysen er udarbejdet for at udvælge, hvem der er blevet interviewet, og hermed finde 

de primære problematikker indenfor projektgruppens fokusområde. 

 
Herunder ses figur 2.12, som er den aktøranalyse projektgruppen foretog. 

 

(Figur 2.12, Projektgruppens udarbejdede aktøranalyse) 
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Michael Olsen – Scrum Master 

Niels Sejer Pedersen – IT-konsulent 

YouSee udviklergruppe 

• Én Scrum Master 

• Front-end og API udviklerer 

Alexander Stigsen – CTO hos realms.io 

Jesper Boeg – IT-konsulent og stifter af 

agileUpgrade 

Selvom det ikke er interviewpersonernes 

primære områder, har de stor viden på 

området omkring Product Owner. To af de 

interviewede er IT-konsulenter og 

konsulterer om dette. Derfor er den viden, 

som grupperne bidrager med, til sammen, 

nok til at dække området omkring Product 

Owner. 

Det kan ses, at projektgruppen har valgt at fokusere på fire områder: Product Owner, Personer 

som arbejder agilt, Virksomheder der er agile og Virksomheder, der planlægger at blive agile. Som 

det ses på aktøranalysen, er der blevet valgt at kigge på områderne Personer som arbejder agilt 

og Product Owner, som primære områder. Dette valg er opstået ud af projektgruppens interesse 

på området, som ligger ved arbejdslivsaspektet i problemet, fremfor virksomhedsaspektet. På 

baggrund af aktøranalysen af emnet, har projektgruppen foretaget en række interviews, der 

dækker disse områder. Herunder ses gruppens interview opdelt efter områderne, der er 

fokuseret på. 

 
Personer som arbejder agilt Product Owner 

 

 

(Figur 2.13, Interviewede aktører) 
 

Analysen af aktørerne indenfor emnet danner derfor en baggrund for, hvilke aktører, der er 

blevet interviewet gennem dette projekt. 

 
Problemanalysen 

I problemanalysen vil det primære problem, der er blevet udarbejdet på baggrund af den 

empiri projektgruppen har erhvervet sig, gennem interviews af projektets tidligere nævnte 

aktører, blive opstillet. Problemanalysen er udarbejdet for at skabe et visuelt overblik over, 

hvad der forårsager det primære problem, samt for at kunne prioritere, hvilke problematikker 

projektgruppen skal tage fat i. Det skal dog nævnes at gruppens primære interesse indenfor 
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Scrum er det selvorganiserende team og derfor bærer problemformuleringen også præg af 

denne retning. 

Herunder ses figur 2.14, som er det problemtræ som projektgruppen udarbejdede. 

 
(Figur 2.14, Projektgruppens udarbejdede problemtræ) 

 

Gennem projektgruppens interviews fandt gruppen ud af en række problematikker. Det første 

emne projektgruppen støtte på, omhandlede ansvaret i det selvorganiserende team. Her kunne 

man se en klar forskydning af ansvar fra før implementeringen af Scrum, hvor der var en leder 

der uddelegerede opgaver, til efter implementeringen af Scrum. Her var teamet altså nødt til at 

tage kollektivt ansvar. 

(…) der er ikke nogen der kan fortælle et selvorganiserende team hvordan de skal 

løse den her opgave, det er helt op til dem, men det betyder også når du bliver 

selvorganiserende, at så kan du stille nogle helt andre krav til teamet, fordi det 

betyder at så skal du til at tage et langt større ansvar for din opgave, og det er igen 

det her kollektive ansvar. (Interview, Olsen, 2019) 
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Dette vil sige, at teamet skal tage et større ansvar kollektivt, når Scrum bliver benyttet. Scrum 

Master Michael Olsen nævnte også, hvad det vigtigste ved Scrum og det at arbejde agil er: ”Ja, 

men kommunikation er Alpha-Omega” (Interview, Olsen, 2019). Dette leder op til 

projektgruppens fokus i opgaven – nemlig kommunikation, samt hvordan teamet arbejder 

sammen med, og under, andre dele af virksomheden. 

 
Andel del af projektgruppens problemformulering omhandler specifikt rollen Product Owner i 

Scrum teamet. Denne rolle er noget projektgruppen har erfaret, som værende en meget 

vanskelig rolle at implementere og varetage korrekt i Scrum. Her kan der refereres til 

projektgruppens udarbejdelse af Trin 4: Teknologiske Systemer – Teamet under virksomheden. 

Her ses der, at det er essentielt at agilitet er forankret i topledelsen og at dette højst sandsynligt 

vil medføre at Product Owner har mandat. En anden problematik, som projektgruppen 

indirekte, gennem interview (Interview (Noter), Jakob, 2019), er stødt på, ligger i Product 

Owners prioritering og fordeling af tid. Nogle Product Owners bruger mindre tid med teamet, 

af forskellige årsager, hvilket kan svække teamet i forhold til kommunikation. Dette er noget 

projektgruppens problemanalyse derfor bærer præg af. 

 
Foregående beskrevet er derfor, hvad projektgruppen har fokuseret på gennem den resterende 

analyse af problemet, samt udviklingen af projektdesignet. 

 
Løsningsanalysen 

I projektgruppens løsningsanalyse er det centrale problem blevet omformuleret til en central 

løsning. Dette er grundet at løsningsanalysen skal udformes med en mere løsningsorienteret 

tilgang på problematikkerne, i dette ligger blandt andet at kunne se mulige løsninger på de 

prioriterede problemstillinger. Herunder ses projektgruppens opstillede løsningstræ: 
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(Figur 2.15, Projektgruppens udarbejdede løsningstræ) 
 

Dette løsningstræ giver derfor vores prioriterede problemstillinger kontekst, som følge af, at 

træet er konverteret fra problemtræ til løsningstræ. Dette leder projektgruppen videre til den 

alternative analyse, hvori der bliver identificeret de mest realistiske og væsentlige løsninger, 

hvilket danner grundlag for projektets design, som også fungerer som projektets design. 
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Logical Framework Approach: Design og Design rationale 

Følgende afsnit vil beskrive projektets design samt rationalet bag. Her findes projektets design 

baseret på de problematikker der er fundet under første del af Logical Framework Approach. 

 
Projektdesign 1: Teamet er selvorganiserende 

Alternativanalyse – Teamet er selvorganiserende 

I dette afsnit vil der blive udført en alternativanalyse af punktet teamet er selvorganiserende i 

løsningstræt. Her vil der blive opstillet en række kriterier, som punktet vil blive kigget på, ud 

fra. Kriterierne som vil blive brugt er: Omkostning, fordele for prioritetsgrupper, sandsynlighed 

for at opnå mål, sociale risici, tekniske og institutionel. 

 
Omkostning 

Ved implementering af et selvorganiserende team, med udgangspunkt i Scrum fra agil 

udvikling, fremkommer der væsentlige omkostninger for virksomheden. Igennem 

projektgruppens interviews har vi interviewet Scrum Master Micael Olsen, der udtaler sig om 

problematikken ved omstrukturering til agil ved større virksomheder. 

(…) der er jo ikke mange gamle virksomheder, som har haft et klassisk hierarkisk 

organisationsdiagram, som laver hele deres organisation om, og rent faktisk har 

en agil organisering, men du kan se rigtigt mange Start-ups, som starter som agile 

virksomheder og har agile organisationer klarer sig bedre fordi det bliver en 

naturlig del af deres DNA. red (Interview, Olsen, 2019). 

 
Michael Olsen har igennem sin karriere arbejdet som Scrum Master i forskellige organisationer 

og beskriver ud fra den erfaring, hvor svært det er at få større virksomheder til at omstille sig 

til agil og få implementeret selvorganiserende teams. Projektgruppen har dog erfaret igennem 

interview med Jesper Boeg, at alle større virksomheder i Danmark har omstilling til agil i deres 

2020 planer (Interview, Boeg, 2019). Projektgruppen kan af den grund bekræfte at større 

organisationer i Danmark ønsker at omstille sig til agil, men holder sig tilbage af, hvad vi 

formoder, er økonomiske udfordringer ved implementering af agil udvikling. Igennem begge 

interviews bliver der implicit refereret til store omkostninger ved sådan en omstilling, dermed 

er det knap så attraktivt for større virksomheder her-og-nu. Olsen kan igennem hans erfaringer 
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konstatere, at nye virksomheder, der starter som agil organisation har nemmere ved at udføre 

den agile arbejdsmetode og dermed klarer sig bedre. Olsen har igennem hans karriere også haft 

succes ved implementering af agil udvikling på større virksomheder. Han nævner, blandt andet, 

YouSee som er omstillet til agil udvikling og har stor succes med det (Interview, Olsen, 2019). 

 
Fordele for prioritetsgrupper 

Kigger man på fordele for prioritetsgrupper, som i dette projekt er personer der arbejder agilt 

og herunder Product Owner, kan der ud fra projektgruppens interviews ses en række fordele. 

Det første, der vil blive kigget på, er et bedre arbejdsmiljø for disse personer. Dette beskriver 

Front-end udvikler Patrick Borkman: ”Det er meget mere interaktion, hvilket jeg også tror 

skaber bedre arbejdsmiljø og er med til at skabe nogle bedre løsninger.” (Interview, Borkman, 

2019). Dette er ikke noget, der er et særtilfælde, da det er noget, der også fokuseres på i det 

Agile Manifesto: ”Individuals and interactions over processes and tools” (Beck et al, 2001). En 

anden fordel, der kan ses ved at gøre teamet selvorganiserende, er at teamet bliver selvlærende 

og over tid samtidig bliver mere kompetente. 

(…)   det   er   jo   også   noget   af   det vigtigste   ved   det   agile,    det   er   det    

her inspect and adapt, ikke? Det vil sige at kigge bagud, ’hvad gjorde vi godt?’, 

’hvad gjorde vi skidt i det foregående Sprint?’ og så lære af det. red. (Interview, 

Olsen, 2019). 

 
Her bliver der understreget vigtigheden i at lære af det man har gjort og dermed blive bedre i 

teamet. En tredje fordel er, at teamet kommer til at være mere ind over løsningerne, der bliver 

truffet. Dette ses for eksempel ved kommunikationen med Product Owner: 

(…) han stoler meget på at holdet ved hvad der er bedst. Han kommer med, med et 

løsningsforslag, og hvis vi så siger, det synes vi ikke er en god ide fordi, og så 

kommer med noget som er overbevisende, så lytter han gerne til det. (Interview, 

Borkman, 2019). 

 
Dette ligger også i forbindelse med at arbejdsmiljøet bliver bedre, i og med, at alle i teamet er 

med til at bestemme opgaver. 

I projektgruppens analyse af TRIN-modellen i Trin 6 – Drivkræfter, gennemgår projektgruppen 

de fundamentale drivkræfter, der ligger til grund for udbredelsen af teknologien. Det er 



58  

drivkræfter som sikre, blandt andet, produktkvalitet gennem iterationer i form af Sprints, der 

ligger til fordel for kunderne (andre påvirkede), samt virksomheden (andre positivt påvirkede), 

i og med, de levere relevant kvalitetssoftware til kunderne. Her sparer det selvorganiserende 

team en masse tid, i forhold til at skulle lave ting om undervejs, i og med, de sikre at softwaren 

er relevant i forhold til kundens ønske, ved hjælp af løbende leverancer af fungerende software, 

i forbindelse med Sprints undervejs. Her refereres til analyse af trin seks, med udgangspunkt i 

drivkræfter ved Sprints. 

 
 

Sandsynlighed for at opnå mål 

Dette kriterie vil blive kort beskrevet, da der er en lang række punkter, der skal blive opfyldt 

for at opnå målet til sit fulde. Nogle af disse vil blive beskrevet i alternativanalysen af de andre 

løsningsforslag, som projektgruppen opstiller. Det primære, der er vigtigt at kigge på i denne 

alternativanalyse, er at agilitet skal være forankret i topledelsen. Dette kan ses i afsnittet 

omhandlende Trin 4: Teknologiske Systemer. Her bliver forklaret, hvordan det er essentielt, at 

agilitet er forankret i topledelsen, samt virksomheden. 

 
Sociale risici 

I projektgruppens teoriredegørelse er der nogle roller i det selvorganiserende team, der bliver 

varetaget af forskellige personer. Projektgruppen har redegjort for seks roller. En af de roller 

er Terminatoren, der bliver varetaget i forbindelse med beslutning om fyringer. Det kan være 

en social byrde, når et teammedlem går ind og varetager den rolle i samarbejde med ledelsen, 

men også en nødvendighed for teamets funktion. Manglende fritid kunne være en anden social 

risiko i det selvorganiserende team. Her refereres til TRIN-modellen trin 3 – Utilsigtede effekter. 

 
Tekniske 

Kigger man på analysen af Scrum, som en teknologi, kan der i Trin 1 og Trin 2 ses, hvordan der 

redegøres for de teknikker og processer, der bruges for at opnå målet – working software. Ved 

en overgang til selvorganiserende, vil teamet se en fordel i disse værktøjer, da de bedst bliver 

benyttet i netop denne form for projektstyring. Der vil derfor være en bedre udnyttelse af 

teknikkerne og processerne i Scrum, ved en overgang til selvorganiserende. 
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Institutionel 

På virksomhedsniveau er det en stor omvæltning at overgå til agilitet. Dette bliver beskrevet i 

Trin 4: Teknologiske Systemer. Kigges der derimod på, hvad fordelene for prioritetsgrupper er, 

er der en stor mængde fordele, for virksomheden, for at overgå til agilitet. Dette er højst 

sandsynligt dog ikke noget, der kan ses med det samme, men en investering på langsigtet plan. 

Både for virksomheden, men også i virksomhedens medarbejdere. 
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Project Matrix: Teamet er selvorganiserende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figur 2.16, Project Matrix: Teamet er selvorganiserende) 
 

I dette afsnit har projektgruppen opsat en Project Matrix, på baggrund af alternativanalysen, af 

punktet Teamet er selvorganiserende. Modellen har til formål at anvise en vej til det ønskede 

mål, gennem en årsagskæde.  

 
Modellen skal forstås som et design, af et projekt over implementeringen af selvorganiserende 

teams i en virksomhed. 

Ved Inputs og Aktiviteter forstås begyndelsen for implementeringen af selvorganiserende 

teams. Her bliver informationerne udarbejdet til formål med foredrag eller workshops, der 

viser styrken ved selvorganiserende teams. 

I Resultater bliver disse informationer præsenteret for virksomhedens ledelse, med henblik 

på at overbevise virksomheden om, at en omstilling til selvorganiserende teams ville styrke 

deres organisation. For at dette skal opnås, bliver der antaget, at der er en styrke i 
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selvorganiserende teams, for virksomheden. For at dette skridt er blevet opnået, skal 

virksomheden give minimum ét team lov til at være selvorganiserende. Her begynder ansvaret 

at overgå til de enkelte teams. 

Formål’et med de foregående skridt er, at virksomheden påbegynder overgangen til at være 

en organisation med selvorganiserende teams. Med dette antages der, at det er muligt for 

virksomheden at have selvorganiserende teams. Indikationen på at dette er opnået, ses ved at 

virksomheden giver minimum ét team, lov til at være selvorganiserende, og at ansvaret 

begynder at overgå til de enkelte teams. 

Målet med den opstillede Project Matrix, er at gøre teamet selvorganiserende. Dette skal ses 

ud fra det perspektiv, at det er muligt for det enkelte team at være selvorganiserende, forstået 

ved at teamets medlemmer kan håndtere dette ansvar. For at dette er opnået skal minimum et 

team i virksomheden, have indflydelse på ansættelse, samt vælge, hvordan de griber opgaver 

an, hvor de opretholder samme/højere produktkvalitet som før. For at støtte virksomheden i 

den fulde overgang, kan der benyttes workshops for fælles agil forståelse, hvilket er beskrevet 

i Trin 4: Teknologiske systemer – teamet under virksomheden. 

Estimeringen af tid er lavet på baggrund af, hvor agile organisationer er i forvejen. 

Projektgruppen har gennem interviews hos YouSee erfaret, at agile overgange er 

langsommelige, og oftest tager lang tid – deraf tidshorisonten. Derudover beskriver Jesper 

Boeg, hvordan de fleste organisationer kæmper med at blive agile: 

(…) men det er mega svært at få til at fungere i virkeligheden og så har vi har mange 

års erfaring at det gør jeg også tidligere min karriere, at der troede jeg fuldt og fast 

på det her det kunne jeg godt drive bottom-up, så hvis bare folk de oplevede nok 

succes på team niveau, så ville det boble op igennem lagene i organisationen indtil 

alle klappede i hænderne tænkte det her, det er fuldstændig fantastisk. Og det jo 

desværre ikke rigtig der (…) er masser af udfordringer stadigvæk. (Interview, 

Boeg, 2019) 

 
Derfor er estimeringerne varierende. Dette afhænger, som tidligere nævnt, af i hvor stor grad 

organisationen allerede er agil. 

Ud fra Project Matrix, kan der opstilles en række aktører, som bliver påvirket positivt af 

overgangen. 
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(Figur 2.17, Påvirkede aktører: Teamet er selvorganiserende) 

 

Målgruppen, samt Andre positive påvirkede, bliver berørt positivt af allerede formuleret 

gennemgang i ovenstående afsnit af alternativanalyse af Teamet er selvorganiserende. Andre 

påvirkede, det vil sige kunden, vil berørt positivt, i og med, de modtager et umiddelbart bedre 

produkt. 
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Projektdesign 2: Product Owner har mandat 

Omkostning 

I dette afsnit kigges der på omkostningerne, for den virksomhed hvor dette projekt kunne blive 

implementeret. Her ligger der både en økonomisk, samt en mulig risiko omkostning. Den 

økonomiske omkostning, i denne sammenhæng, vil fremkomme via mulige kurser og 

uddannelser som Product Owneren måtte få behov for, i forbindelse med at skulle opnå et 

bredere spektrum af viden indenfor virksomheden som helhed og, hvilke interesser, der ville 

være i dets bedste. Mulige risikoomkostninger, vil projektgruppen komme ind på i afsnittene 

sociale risiko og institutionel. 

 
Fordele for prioritetsgrupper 

Såfremt at Product Owneren får tildelt det mandat, som den officielle Scrum guide foreskriver 

at denne person skal have, vil dette have stor gavn for projektets prioritetsgrupper, som er det 

selvorganiserende team og den enkelte person i dette team. I forhold til de enkelte Scrum roller, 

vil dette betyde, at Product Owneren nu vil kunne formå at tage afgørende beslutninger for 

projektet med det samme, uden først at skulle forhøre sig i sit bagland, bestående af blandt 

andet ledere og økonomiafdelinger. 

En dårlig Product Owner, og det er ikke sikkert det er personens egen skyld men, 

det er en Product Owner, der ikke har mandatet til at eje produktet, men som får 

sine ordrer fra alle mulige andre i organisationen. Det er en dårlig Product Owner. 

(Interview, Olsen, 2019) 

 
Som Scrum Master Michael Olsen fortæller i vores interview, er en af de faktorer, der påpeger 

en dårlig Product Owner, at personen ikke har mandatet, til at træffe beslutningerne. Dette 

betyder, at den næste fordel for teamet som helhed,  ligger  i at de nu er  det tættere på at  

følge Scrum guiden og herved overgå til at blive langt mere agile. En anden fordel ligger i, at 

teamet som helhed, vil opleve mindre ventetid i forbindelse med større beslutninger omkring 

projektet, da Product Owner nu selv har mulighed for at træffe disse  beslutninger.  Dette 

leder så over til de sidste mulige fordele, som projektgruppen mener vil fremkomme, som følge 

af at Product Owner får det relevante mandat. Her snakkes der om en øget produktivitet for 

teamet, som helhed, som følge af mindre spildtid og en hurtigere omstilling, i forhold til de 

rettelser og udfordringer, teamet måtte møde i den inkrementelle udviklings tilgang, der ligger 
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i Scrum. Formindskelsen af spildtid, vil fremkomme som et naturligt følge af den hurtigere 

omstilling i projektet, da der som tidligere nævnt, ikke længere vil være behov for at vigtige 

beslutninger går igennem Product Owners bagland. Dette nævner Michael Olsen også under 

vores  interview,  med  følgende  citat.  Men  det  gør  processen  rigtig  langsom,   hvis   

Product Owner ikke up-front kan træffe de beslutninger der skal til. Derfor er det rigtig vigtigt 

at Product Owner har mandatet til at træffe de beslutninger og at man har en vision for sit 

produkt. For så kan du altid sige det her vi gør nu. Understøtter det vores vision for produktet? 

Hvis ikke det gør det så skal vi ikke lave det. (Interview, Olsen, 2019) 

 
Sandsynlighed for at opnå mål 

Sandsynligheden for at opnå målet om, at Product Owner får tildelt det korrekte mandat, 

afhænger af en række forskellige faktorer i virksomheden, som helhed. Herunder findes, blandt 

andet, om virksomheden arbejder agilt hele vejen igennem og det derved er forankret i 

topledelsen. 

Enhver forandringsproces skal altid være forankret i ledelsen, det kan godt være 

den starter nedefra men så skal den komme op og dryppe ned ovenfra. Hvis du 

bliver ved med at opleve at toppen af pyramiden bliver ved med at gøre som den 

plejer, så det det der siver ned og så ryger de tilbage og gør som de plejer. 

(Interview, Olsen, 2019) 

 
Dette beskriver Scrum Master Michael Olsen, som værende af afgørende vigtighed for, at en 

virksomhed, i sandhed, kan overgå til den agile arbejdsmetode. Udover dette, nævner Michael 

Olsen også, at virksomhedens alder er af betydning for, hvor agil virksomheden bliver eller, 

hvor nemt det er for dem. 

(…) det agile er et meget fladt hierarki, og det er igen altså… der er jo ikke mange 

gamle virksomheder som har haft et klassisk hierarkisk organisationsdiagram, 

som laver hele deres ansættelse som organisation om, og rent faktisk har en agil 

organisering, men du kan se rigtigt mange Start-ups, som starter som agile 

virksomheder og har agile øhh… organisationer klarer sig bedre fordi det bliver en 

naturlig del af deres DNA. (Interview, Olsen, 2019) 
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Projekt gruppen formoder, ud fra dette, at virksomhedens alder, samt hvor mange år den 

allerede har arbejdet i det agile, har en påvirkning på hvor sandsynligt det er, at en virksomhed 

også vil tage Scrum princippet, om at lade Product Owner overtage ansvaret vedrørende 

vigtige beslutninger for produkt projektet, da Michael Olsen fortæller at en nyopstartet 

virksomhed, der starter agilt, har nemmere ved at overgå til det flade hierarki, som projekt 

gruppen formoder er første skridt i at uddelegere ansvaret vedrørende det produkt, der 

udvikles. 

 
Sociale Risici 

Projekt Gruppen formoder at indføringen af mandat hos Product Owner, bærer en social risiko 

for både teamet, som helhed, og for Product Owner. Da Product Owner vil få tildelt en større 

mængde af ansvar for, hvilken retning projektet vil tage, kan dette betyde at Product Owneren, 

i denne forbindelse, vil opleve en langt større arbejdsbyrde, i form af antal opgaver, der skal 

varetages, hvilket i sidste ende vil kunne lede til stress. De sociale risici for teamet, som helhed, 

bunder i det tidligere nævnte, vedrørende Product Owners arbejdsbyrde. Projektgruppen 

formoder, at dette kan have betydning for arbejdsmiljøet og for, hvordan Product Owner agere 

i hverdagen, overfor resten af teamet og derved har risici for at forringe stemningen i teamet. 

 
Teknisk 

Overgår en virksomhed til, at Product Owner har det mandat, der er behov for, betyder dette at 

teknologien Scrum, vil blive benyttet mere korrekt af denne virksomhed, herunder ligger der 

diverse processer og værktøjer benyttet i Scrum, som beskrevet i Trin 1 og Trin 2 af TRIN- 

modellen. Disse formoder projektgruppen vil blive benyttet mere effektivt, som følge af denne 

overgang, da der ikke længere er behov for, at Product Owner skal have godkendelse fra sit 

bagland, men derimod kan tage direkte beslutninger, for eksempel, i forbindelse med Sprint 

Review. 

 
Institutionel 

På det bredere virksomhedsniveau, vil overgangen til, at Product Owner har mandat, også have 

en større betydning. Som nævnt i afsnittet fordele for prioritetsgrupper, fortæller Michael Olsen, 

at dette vil lede til et fladere hierarki, generelt set, i virksomheden. Dette vil ske, da beslutninger 

ikke længere skal bevæge sig hele vejen op til ledelsen, men derimod er ansvaret uddelegeret. 
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Udover dette formoder projektgruppen, ud fra samtaler med de interviewede, at en tildeling af 

mandat til Product Owner, vil kunne lede til en udfasning af nogle mellemlederstillinger i 

virksomheden, da dette ansvar nu vil ligge hos Product Owner. Der ligger dog også en karakter 

af risici, for virksomheden, ved at overgå fuldt til at Product Owner har mandat, denne 

forekommer ved at, såfremt Product Owner ikke har den nødvendige viden og kvalifikationer, 

til at kunne foretage fornuftige beslutninger for projektets retning, på virksomhedens vegne, 

vil Product Owner kunne foretage dårlige beslutninger, der vil kunne påvirke projektet og 

virksomheden som helhed, negativt. Sidst vil denne overgang dog betyde, at virksomheden og 

teamet, vil følge den officielle Scrum guide mere præcist. ”For the Product Owner to succeed, 

the entire organization must respect his or her decisions” (Schwaber & Sutherland, 2017, s.  

6). Som det ses i den  officielle  Scrum  guide,  skal  hele  virksomheden  altså acceptere 

Product Owners beslutninger, vedrørende projektet. 
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Project Matrix: Product Owner har mandat 

(Figur 2.18, Project Matrix: Product Owner har mandat) 

 
Målsætningen for denne Projekt Matrix er at belyse, hvordan en Product Owner kan få de 

nødvendige mandater, som personen har behov for, for at kunne udføre denne rolle korrekt, 

hvilket projektgruppen antager vil lede til mere effektiv brug af Scrum, som dokumenteret 

tidligere i analysen af TRIN-modellen. Dette vil tage udgangspunkt i den alternative analyse af 

punktet Product Owner har mandat. Denne model skal anskues som en grafisk afbildning over 

projektet vedrørende, at Product Owner får det relevante mandat, så personen har ejerskab 

over produktet. 

I fasen Input og Aktiviteter starter processen for at opnå det endelig mål om, at Product Owner 

har det nødvendige mandat til at kunne varetage sin rolle. Specifikt i dette projekt, lyder dette 

på, at virksomheden skal informeres om korrekt brug af Scrum Frameworket, samt at der bliver 

præsenteret relevante informationer og argumentationer for, hvorfor Product Owner skal have 

tildelt dette mandat. Projektgruppens forslag på, hvordan dette kunne opnås, ville være 

igennem workshops og en mentorordning for nye Product Ownerer. Pointen med disse 
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Workshops er at give ledelsen et indblik i, hvad det kræver at opfylde en Product Owners rolle 

korrekt, dette vil, for eksempel, ske gennem en øvelse, som projektgruppen vil beskrive i senere 

afsnit. 

I Resultat fasen, er virksomhedens ledelse blevet informeret om styrken ved korrekt brug af 

Product Owner og har igangsat en mentorordning for nye Product Ownerer. Her antages det, at 

der er en langsigtet økonomisk gevinst for virksomheden ved forandringen, og dermed at 

virksomheden er forandringsparat. For at dette er opnået, er hele virksomhedens ledelse 

overbevist om styrken ved korrekt brug af Product Owner, som følge af afholdte aktiviteter. 

Formålet med de forhenværende skridt, ligger i at virksomheden påbegynder en overgang af 

ansvarsfordeling vedrørende produkt, til Product Owner. For at nå til dette punkt, antages der, 

at det er muligt for virksomheden at give Product Owner ansvaret, forstået således at der ikke 

ligger nogle direkte barrierer for dette, som gør det umuligt. Dette kunne, for eksempel, være 

en lovmæssig barriere. For at opnå dette mål, lader virksomheden Product Owner tage flere 

beslutninger i forhold til produktet, hvor produktkvaliteten er større/samme som før. 

Det endegyldige Mål med denne Projekt Matrix er, at Product Owneren har de nødvendige 

mandater til at kunne udføre sin rolle korrekt, hvilket ifølge Michael Olsen også er en af de 

største problematikker, i forhold til Product Ownerens rolle, som set igennem følgende citat. 

En dårlig Product Owner, og det er ikke sikkert det er personens egen skyld men, 

det er en Product Owner, der ikke har mandatet til at eje produktet, men som får 

sine ordrer fra alle mulige andre i organisationen. (Interview, Olsen, 2019) 

 
For at dette kan opnås, antages det, at Product Owner har kvalifikationer til at varetage sin rolle 

korrekt. Måden hvorpå dette vil kunne anses som opnået, er ved at Product Owner tager alle 

beslutninger, og ikke har behov for godkendelse fra andre instanser. 

Ud fra dette har projektgruppen opstillet en række aktører som vil blive påvirket af denne 

overgang. 
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(Figur 2.19, Påvirkede aktører: Product Owner har mandat) 

 

Den primære målgruppe for denne Projekt Matrix, er Product Owneren, da dette er personen, 

der skal opnå et resultat. Dette betyder også, at Product Owneren er personen, der vil blive 

påvirket mest, da personen nu vil kunne varetage sin rolle korrekt. Derudover vil både kunden 

og det selvorganiserende team blive påvirket, i en større positiv grad, da kunden nu vil få 

leveret et fungerende produkt, langt hurtigere, og der hurtigt er mulighed for at kunne foretage 

afgørende beslutninger. Dette vil det selvorganiserende team, som helhed, også blive påvirket 

af, da der nu er fjernet frustrationsmomenter i forbindelse med at skulle vente på svar 

vedrørende, hvilken retning produktet skal tages, samt for Product Owneren i sig selv, da 

personen nu ikke skal afvente svar fra, for eksempel, ledelsen. Sidst vil virksomheden, som 

helhed, også blive påvirket af denne beslutning, da der bliver løftet en arbejdsbyrde for dem, i 

forbindelse med eventuelle møder, vedrørende de beslutninger en Product Owner nu vil kunne 

foretage. 
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Projektdesign 3: Produkt Owner har tid til teamet 

Målet med denne analyse er at finde en mulig måde, hvorpå man kunne få en Product Owner til 

at bruge den rette mængde tid med sit team. Dette vil ifølge Logical Framework Approach have 

en række effekter på forskellige områder, som vil blive analyseret i dette afsnit. Projektgruppen 

har valgt at fokusere på nogle specifikke problematikker, gruppen er stødt på i deres 

interviews, og research om Product Owner rollen. Projektgruppen vil derfor tage udgangspunkt 

i de valgte problematikker, i følgende afsnit. 

 
Omkostning 

I dette afsnit vil projektgruppen beskrive de udgifter, i form af tid og penge, de forskellige 

aktører skal overveje i deres analyse og eventuelle handlingsplan. I dette tilfælde antager 

projektgruppen, ved hjælp af vores interviews, at mere tid med teamet, kan betyde flere 

arbejdstimer for Product Owneren generelt. Dette kan det resultere i, da Product Owneren skal 

bruge mere tid med teamet, samtidig med han skal lave sine andre arbejdsopgaver. Når dette 

er tilfældet, kunne der være en risiko for, at kvaliteten af Product Ownerens arbejde, uden for 

teamet, kunne falde. Dette formodes opvejet af det løft som udviklergruppen får, af at have 

Product Owneren tilgængelig i et tilfredsstillende omfang. Derudover vil det have 

omkostninger i forbindelse med at Product Owneren fratræder sin tidligere stilling, og at han 

dermed skal erstattes. 

 
Fordele for prioritetsgruppe 

I dette afsnit, gennemgås fordelene for prioritetsgruppen. I dette tilfælde er prioritetsgruppen 

primært udviklergruppen, da det er dem, der skal bruge mere tid sammen med Project 

Owneren. Disse fordele kunne i dette tilfælde være, at Product Owneren ville være mere 

tilstede, så udviklergruppen konstant kan gennemgå Backloggen med ham, og dermed ville det 

være lettere at håndtere problematikker, der måtte opstå tidligt i forløbet. Dette skulle gerne 

have den effekt, at teamets generelle arbejdsproces bliver bedre, da de hurtigt kan vende en 

problematik med Product Owneren og således komme relativt hurtigt videre med arbejdet, når 

det omhandler væsentlige beslutninger for projektet. 

(…) så det vil sige at kommandovejen var at hvis vi fandt noget der var et problem, 

så skulle den hele vejen tilbage til toppen og så ned igen og så kom den tilbage til 

os efter 3 uger eller sådan noget. Og så skulle vi så leve med en fejl som vi så havde... 
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som vi så havde måtte have implementere fordi at... jamen forretningen skulle jo 

stadig have det her produkt som de havde bestilt, så det var sådan lidt ah. 

(Interview, Borkman, 2019) 

Ovenstående citat omhandler en arbejdssituation, Patrik Borkman oplevede før han blev ansat 

i YouSee. Borkman beskriver det uhensigtsmæssige ved, at kommunikationsprocestiden er 

langsom og forsinket, samt den frustration dette kan medføre. 

 
Sandsynlighed for at opnå mål 

Hvor stor sandsynligheden er for at opnå målet, nemlig at Product Owneren bruger nok tid med 

teamet. Dette kommer an på om Product Owneren har det rette mandat eller ej. 

I tilfælde af, at Product Owneren har mandat, som beskrevet i alternativ analyse om “Product 

Owner har mandat”, ville sandsynligheden for at opnå målet være god. Da Product Owneren 

har mandatet til at administrere sine egne arbejdsopgaver og tid, er det derfor kun en 

omprioritering af Product Ownerens arbejdsopgaver, der står i vejen for at opnå målet. Dette 

betyder, at der er lille omstilling for Product Owner, og at ændringen ikke ville være særlig 

overvældende for teamet eller virksomheden, da det kun er Product Owneren, der skal 

omstrukturere og dermed ikke resten af organisationen. 

I tilfælde af, at Product Owner ikke har mandat, og derfor ikke er selvorganiserende, vil chancen 

være en smule mindre. Dette ville den være, i og med, Product Owneren skal igennem ledelsen, 

hver gang der skal laves en større beslutning og dette ville tage tid fra teamet. 

En dårlig Product Owner, og det er ikke sikkert det er personens egen skyld men, 

det er en Product Owner, der ikke har mandatet til at eje produktet, men som får 

sine ordrer fra alle mulige andre i organisationen. Det er en dårlig Product Owner. 

En god Product Owner er en der også forstår, at man skal samarbejde med teamet. 

(Interview, Olsen, 2019) 

Som Michael Olsen siger her, er der forskel på en god og en dårlig Product Owner, da en god 

Product Owner ved, at det er vigtigt at have et tæt samarbejde med teamet, kontra en dårlig 

Product Owner, der ikke forstår vigtigheden i dette. Som Olsen nævner, behøver det dog ikke 

være Product Ownerens skyld, da det kan være, at han mangler mandatet fra ledelsen til at 

styre sin tid selv. 

 
Sociale Risici 
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Dette beskriver risici i det sociale aspekt af arbejdet, i et team. I dette tilfælde vil der være en 

risiko for en omvæltning af gruppedynamikken, i og med, at Product Owneren kommer til at 

sidde med udviklergruppen. Derudover er der som tidligere nævnt, risiko for Product 

Ownerens andre arbejdsopgaver, som at administrere Backloggen, vil få mindre fokus, da han 

skal bruge mere af sin tid på at være tilgængelig for teamet. 

 
(Figur 1.4, Sverridsdottir et al., 2014, s. 262) 

 

Som det kan ses i figuren, varierer det meget fra Product Owner til Product Owner, hvor meget 

tid de bruger med selve teamet, sammenlignet med deres andre arbejdsopgaver. Det fremgår i 

figuren at, hvis Product Owneren omstrukturerer mere tid til teamet, vil de blive nødt til at tage 

tid fra deres andre opgaver, som for eksempel, administrering af Backlog. 

 
Teknisk 

I det tekniske aspekt, vil der i Scrum indgå processer og artefakter. Det er, blandt andet, det at 

Product Owneren bruger mere tid med teamet, som resulterer i en mere korrekt agil 

arbejdsgang, da agil udvikling værdsætter face to face kontakt, når der arbejdes i dette 

Framework. “Den mest effektive kommunikationsform er samtale ansigt til ansigt” (Beck et al., 

2019). Dette er trukket direkte fra det Agile Manifests 12 grundlæggende principper, derfor er 
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det tydeligt, hvor højt prioriteret teamets ansigt-til-ansigt kommunikation er. Det er prioriteret 

højt, da det giver bedre kommunikation, og derfor et bedre arbejdsmiljø, samt gør det nemmere 

for teamet at komme hurtigt videre, hvis de har spørgsmål eller problematikker. 

 
Institutionel 

Her ligges der fokus på de effekter, der påvirker hele virksomheden, og ikke kun teamet. De 

Institutionelle effekter, i dette tilfælde, vil være, at virksomheden bliver mere agil, samt teamet 

vil have mere face to face kontakt med deres Product Owner, også set i afsnittet Teknisk. Det 

kan dog også resultere i, at opgaveprioriteringen i virksomheden vil ændre sig, da Product 

Owneren vil blive nødt til at fjerne fokus fra hans andre opgaver, for at give udviklergruppen 

mere fokus, hvilket også kan ses i afsnittet Sociale risici. 
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Project Matrix: Product Owner bruger nok tid med teamet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figur 2.20, Project Matrix: Product Owner burger nok tid med teamet) 
 

Ovenstående skema skal læses nedefra og op. Her følger læsevejledning og uddybelse af 

indhold: 

For at opfylde mål feltet, startes der med at præsentere udviklergruppen med et input. I dette 

tilfælde, vil dette input bestå af en Scrum Master, der afholder de beskrevne aktiviteter, i form 

af foredrag eller workshops. Her antages der at det er en kompetent Scrum Master, der har styr 

på den agile proces, samt teamets medlemmer. 

Med de førnævnte aktiviteter, forventes der at opnå resultatet, som er beskrevet ved, at 

udviklergruppen giver udtryk for deres behov for tid med Product Owner, til Product Owner 

og ledelsen. Den følgende indikation er at, udviklergruppen har formuleret et behov 

vedrørende mængden af tid med Product Owner. Dette estimeres til formulering udført. Her 

antages det, at udviklergruppen har forstået vigtigheden i mængden af tid med Product Owner, 

samt ser et problem med den nuværende tid med Product Owner. 
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Formålet med resultatet er at, Product Owner og udviklergruppen forventningsafstemmer 

mængden af tid, der skal bruges sammen. Her indikeres at, forventningsafstemningen er 

udført, således den tilgodeser alle teamets individer. Dette estimeres til 

forventningsafstemningens brugte mængde tid. Der antages her at, Product Owner lytter til 

udviklergruppens efterspørgsel og er enig i problemet. 

Man kan sikre målet er opnået ved hjælp af indikationen: mængden af tid teamet bruger 

sammen, dækker deres behov i overensstemmelse med forventningsafstemningen. Derudover 

må Product Owners resterende opgaver ikke være mangelfulde. Overgangen er estimeret op til 

en måned. Målet i dette afsnit er, at Product Owner bruger tilstrækkeligt tid med 

udviklergruppen, i forhold til teamets behov. Her antages det, at Product Owner har mulighed 

for selv at prioritere sine arbejdsopgaver. 

Ud fra dette er der blevet lavet en oversigt over aktører, der ville blive positivt påvirkede af 

denne ændring: 
 

(Figur 2.21, Påvirkede aktører: Product Owner bruger nok tid med teamet) 
 

Aktøren i målgruppen er Product Owneren, da det er den person, der skal omstrukturere sin 

tid, så der dermed bruges nok tid med teamet. Dette vil have en positiv påvirkning på teamet, 

da de som beskrevet længere oppe i dokumentet, vil have bedre mulighed for at kommunikere 

om Backlog og andre problematikker, med Product Owner. Det kan også formodes, at det vil 

have en positiv påvirkning på selve organisationen, da teamet vil arbejde bedre og formegentlig 

hurtigere, hvis de har den mængde tid de skal bruge med Product Owneren. Dette vil 
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antagelsesvis resultere i mere kvalitative produkter, der har mulighed for at blive hurtigere 

færdige, som så vil så have en positiv økonomisk effekt for organisationen. Resultatet af dette 

vil have en indflydelse på kunderne, der vil få mere værdifuld software, oftere, end hvis teamet 

ikke havde den nødvendige kontakt til Product Owner. 
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Design 

Baseret på projektgruppens Logical Framework Approach, mener vi at før, at et team kan være 

selvorganiserende, er det først nødvendigt at Product Owner har mandat og bruger nok tid med 

udviklergruppen. Forhindringerne, som er analyseret under afsnittet Logical Framework 

Approach, bunder i at ledelsen ikke har et godt indblik i de agile processer, og mere præcist de 

roller, der indgår i Scrum. For at give ledelsen et godt indblik i disse, mener projektgruppen, på 

baggrund af analyseafsnittet, at workshop øvelser, styret af en agil coach, er en af løsningerne. 

Til denne workshop har projektgruppen udviklet fire øvelser. Øvelse et og to, er udviklet med 

det formål at give virksomhedens ledelse, et bedre indblik i, hvorfor Product Owner skal have 

mandat over produktet, hvor øvelse tre og fire er udviklet, til at give Product Owner, og teamet, 

et bedre indblik i, hvordan Product Owners tid skal prioriteres. De fire øvelser, som også indgår 

i projektets design konstruktion, vil blive beskrevet herunder og skal, hver især vare mellem 

30 og 45 min, alt efter gruppens størrelse og de personer, der ikke er blevet tildelt en rolle, 

udgør udviklergruppen: 

 
Øvelse 1: 

Ledelsen opdeles i hold afhængig af gruppens størrelse, dog minimum tre medlemmer på hvert 

hold. Hver gruppe bliver nu stillet en opgave om at konstruere den mest holdbare Lego bro. I 

denne øvelse udnævner gruppen en Product Owner. Ideen her er, at Product Owneren har fuldt 

mandat til at tage beslutningerne, over Lego modellen, og skal nu arbejde sammen med teamet 

om at konstruere Lego modellen. Pointen er her at vise, hvor gnidningsfrit udvikling, af et  

produkt kan være, når Product Owneren har fuldt mandat i kontrast til øvelse to. 

 
Øvelse 2: 

Denne øvelse tager udgangspunkt i øvelse 1, dog med den ændring at der denne gang også skal 

udnævnes en i gruppen, der agerer ledelse. Alle de mennesker, der agerer ledelse, samles nu 

centralt i lokalet, og når Product Owneren skal bruge mandat til en beslutning vedrørende 

produktet, skal han først have underskrifter, fra alle de personer, der agerer ledelse i øvelsen. 

Denne gang har Product Owner ikke mandat over Lego modellen. Dette understreger de 

problematikker, der opstår når Product Owner ikke har mandat. 
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Øvelse 3: 

I denne øvelse, skal der udnævnes en kunde og en Product Owner. Kunden skal beskrive sit 

drømmehus, eller en anden genstand, til Product Owneren og udviklergruppen må ikke være 

tilstede under denne samtale. Det er nu Product Ownerens job at beskrive denne vision for 

udviklergruppen, og være til rådighed, under hele udviklingen. Her har Product Owner ikke en 

begrænset mængde tid til teamet, i modsætning til Øvelse fire. Meningen her er at vise, hvor 

vigtigt det er, at Product Owneren bruger nok tid med udviklergruppen, alt efter deres behov. 

 
Øvelse 4: 

Denne øvelse ligner øvelse tre, forskellen her er tidsrestriktioner, Product Owneren skal stadig 

have fortalt en vision, fra en udnævnt kunde. Her må udviklergruppen ikke være tilstede, men 

denne gang får han kun to minutter, i starten, til at forklarer visionen til teamet, og to 

opfølgninger af to minutter, der sker når tiden er nået 10 og 20 minutter. Disse tidrestrektioner 

kan ændres efter teamets størrelse, dog må der ikke benyttes mere end 30 procent af den 

samlede tid og dette skal være opdelt ligeligt på tværs af øvelsen. 
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Konklusion 
I problemfeltet, blev der nævnt problematikker ved selvorganiserende teams, samt Product 

Ownerens rolle. Dette har projektgruppen bearbejdet gennem TRIN-modellen og Logical 

Framework Approach, og er derigennem kommet frem til et design, som er nævnt i kapitlet 

Design, i forhold til projektets problemformulering, som lyder: Hvordan kan problematikker 

der opstår i det selvorganiserende Scrum team, herunder Product Owner rollen, løses ved hjælp 

af et design? Vores design er ikke, som sådan, en ny ide, da der allerede findes agile workshops 

og øvelser, men designet har et særligt fokus på et væsentligt aspekt, af virkelighedens brug af 

Scrum. Designet er ikke en direkte løsning, men iscenesætter og giver indblik i virkelighedens 

problematikker, hvoraf det kan være med til at åbne op for en igangsættelse, af løsningen på 

disse flaskehalse. 
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Perspektivering 
I begyndelsen af projektskrivningen havde projektgruppen en debat om, hvorvidt der skulle 

implementeres de agile principper og Scrum Frameworket, i gruppen. Resultatet af denne 

debat var en enighed om, at gruppen fandt disse emner interessante nok, til at ville 

implementere dem. Denne beslutning blev også truffet på baggrund af, at det agile er bygget på 

løbende at lære og, ifølge gruppens empiri, er et langt mere erfaringsbaseret emne, og derved 

vil den fulde forståelse ikke blive opnået, ved kun at studere teorien bag emnet. Derfor ville 

gruppen opnå en dybere indsigt i emnet og som forskere, mener vi ikke at kunne udforske dette 

emne, uden selv at afprøve det. Som resultat af ovenstående, startede endnu en debat om, 

hvorvidt dette skulle indgå i projektrapporten, og hvis det skulle, hvordan skulle vores egen 

proces så dokumenteres. Der blev truffet en beslutning om at lade dette indgå, som en del af 

rapporten. Den primære årsag bag denne beslutning ligger i at, projektgruppen selv oplevede 

en række problematikker i denne afprøvning af det agile. Men også da gruppen trækker på disse 

erfaringer i analyseafsnittet, ved beskrivelsen af en model - Trin 5: Modeller af teknologier. De 

primære problematikker vi stødte på, ligger i en manglende erfaring fra projektgruppens side 

af, da hverken de agile principper eller Scrum Frameworket, blev implementeret eller brugt 

korrekt. Dette ledte til en række diskussioner omkring, hvad det betød af være agil, samt om 

hvorvidt det gruppen gjorde var agilt og om måden at arbejde på, skulle bøjes og tilpasses 

således, at det passede ind til gruppens arbejdsmiljø. Det sidstnævnte besluttede gruppen sig 

for at der måtte gøres, da der både var forelæsninger og arbejde som gruppens medlemmer 

måtte forholde sig til. Dette gav, med tiden, dog projektgruppen et indblik i, hvorfor de 

interviewede nævnte, at den agile arbejdsgang er besværlig at implementere, samt hvorfor den 

ikke fungerer til absolut alt arbejde. Ved projektets ende, formåede projektgruppen dog at have 

en bedre forståelse for det agile. Derved blev processen også mere optimal og det samme gjorde 

udbyttet af de sidste Sprints, da der blev produceret mere. Som nævnt, fik gruppen et indblik i, 

hvorfor den agile proces, og dertil hørende Frameworks, ikke bare kan blive implementeret 

uden problematikker og i alle typer projekter. Som der også nævnes i diverse interview, vil den 

agile tilgang ikke fungere overalt, blandt andet, blev der nævnt at ved lovmæssige krav kan den 

agile tilgang ikke implementeres, da det er umuligt blot at lave en del af lovkravet. Dette ses i 

interviewet med Niels Sejer Pedersen: 
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Jamen det kommer an på hvordan kontrakterne er lavet. Noget af det ligger også i 

den måde man forhandler kontrakter på, altså det offentlige har fået lov til at lave 

agile kontrakter nu, det havde de ikke tidligere. Der lå de almindelige kontrakter 

altså, og de kontrakter er ikke dimensioneret til at man kan lave agil udvikling som 

sådan. (Interview, Pedersen, 2019). 

 
Dette mærkede projektgruppen også på egen erfaring, da der i et akademisk projekt, ikke kun 

kan fremstilles en del af, hvad der er påkrævet, herved er der altså opstillet en kravspecifikation 

på forhånd for projektet, hvilket går imod det agile. Dette gav udfordringer for projektgruppen, 

da det gjorde at der ikke kunne arbejdes inkrementelt på samme vis, som ved 

softwareudvikling. Efter et ihærdigt forsøg, kan gruppen dog erfare, at det er nemt at tage 

Frameworket Scrum til sig og alle de artefakter og ceremonier der ligger deri, men dette 

betyder ikke at der arbejdes agilt. Her kan der refereres til teoriafsnittet ”At balancere agilitet 

med disciplin”, hvori der bliver nævnt at metoder, der balancerer både den plan-driven og agile 

tilgang, er begyndt at opstå, da der har været et behov for at tage nogle at de agile principper 

og praksisser til sig i et projekt, men at det ikke har været muligt komplet at overgå til den agile 

tilgang. Her bliver også nævnt, at det at overgå komplet til den agile tilgang, vil skabe 

problematikker i forbindelse med, blandt andet, complexity. Dette er, af gruppens erfaring, også 

tilfældet, da der har skullet tages en akademisk og analytisk tilgang til emnet, fremfor den 

normale erfaringsbaserede tilgang. Med det sagt vil gruppen nu beskrive, hvilke Scrum 

artefakter og ceremonier der blev taget i brug under egen erfaring med implementering af den 

agile tilgang. Gruppen har benyttet en Product Backlog, som blev udarbejdet i starten af 

projektet. Denne blev opdateret undervejs, men i gruppens erfaring ikke ofte nok, da der 

indimellem blev pointeret nogle dele af projektet, der manglede, men som ikke stod i Product 

Backloggen, dog blev de stadig inddraget (Bilag). Ligeledes var udspecificeringen af punkter i 

Product Backloggen, en af problematikkerne gruppen støtte på, hvilket også var et resultat af, 

at der ikke blev udpeget en Product Owner og der derved var ingen til at varetage dette 

artefakt (Bilag). Derudover blev der også implementeret Sprints og en dertilhørende Sprint 

Backlog. Sprints er en af de Scrum principper, projektgruppen har haft de største 

problematikker med, men samtidig har gruppen, i løbet af projektet, løbende formået at 

implementere og bruge Sprints effektivt under projektskrivningen, hvilket har været afspejlet 

i gruppens produktivitet. Retrospekt valgte gruppen også at implementere, som en afslutning 
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på de tidligere nævnte Sprints (Bilag). Med det sagt har alle de forskellige roller, ceremonier 

og artefakter budt på diverse udfordringer, men i sidste ende også været med til at effektivere 

arbejdet undervejs i projektet, samt give et langt bedre indblik i emnet, som helhed. Skulle 

gruppen gøre noget anderledes, skulle der muligvis udpeges personer til de forskellige roller, 

såsom, at vejlederen kunne være agerende Scrum Master, hvilket kunne have forhindret en 

masse udfordringer i forbindelse med, at gruppen skulle lære principperne og Frameworket at 

kende. Det er dog ikke muligt at overgå komplet til det agile, i forbindelse med akademiske 

projekter, uden at ændre på, hvordan projektet og dets kravspecifikationer er bygget op i første 

omgang. Dog kan der, i stedet, igen kigges på en mulig metode, der formår at balancere det agile 

med det plandrevne, her kunne, for eksempel, foreslås at blive benyttet Crystal Orange, Lean 

Development eller DSDM, som også er nævnt i afsnittet At balancere agilitet med disciplin. Hvis 

disse ikke passer ind, kunne der derimod kigges på principper, ud fra disse, og udarbejde en 

helt ny måde at arbejde på, specifikt til denne type af projekt, men det ville være et helt projekt 

i sig selv. 
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