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Introduktion 
Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och 

effektiva produktutveckling och –tillverkning. Dessa s.k. lättrörliga ramverk och arbetsprinciper växte fram 

i Japan efter andra världskriget, och inspirerade bl.a. Ken Schwaber och Jeff Sutherland att ta fram Scrum 

för mjukvaruutveckling i början av 90-talet.  

Kopplingarna mellan det vi kallar för Lean och agila arbetssätt är tydliga. Där Lean uttrycker 

förhållningssätt och praxis för arbete och organisation, utgör lättrörliga ramverk såsom Scrum, XP, 

DSDM, m.fl. olika sätt att implementera flera av dessa praxis i mjukvaruindustrin. Gemensamt för dessa 

agila arbetssätt är att de är iterativa, inkrementella, och tidsavgränsade. 

 Iterativt – vi arbetar cykliskt, observerar det vi gör, och försöker hitta bättre sätt att göra det på 

 Inkrementellt – vi arbetar med skalande lösningar, där vi ofta kan visa upp och leverera något 

som är klart men inte komplett. 

 Tidsavgränsade – vi håller tiden, men arbetar strategiskt med omfattning och lösning för att klara 

det 

Termen Scrum är tagen från rugbyvärlden, där en scrum är en samling av laget på plan för att lösa ett 

problem (inte alltid utan blåmärken!) 

Scrum är baserat på cykler av granskning och anpassning, vilket ibland kallas empirisk styrning. Till 

skillnad från definierade styrningsmodeller som antar att vi kan förutsäga slutresultaten med god 

noggrannhet om vi känner till förutsättningarna, medger empiriska styrningsmodeller att det finns 

variabilitet och okända faktorer i arbetet som kan komma att uppdagas under tiden, och erbjuder 

möjlighet att analysera och hantera såväl planerade som oplanerade förändringar som en naturlig del av 

arbetet. 

Dock – för många av oss med teknisk bakgrund kan införandet av empirisk styrning kännas som att ge 

upp.  

Kanske kan vi förutspå framtiden om vi bara analyserar problemet ännu mer innan vi börjar arbetet? 

Att belöna snabba beslut och övertro på möjligheterna att förutspå hur arbetet ska fortlöpa leder till stora 

utmaningar för många verksamheter idag. 

 

Ett grindat, eller fasbaserat, arbetssätt, förutsätter att arbetet kan 

skickas som en stafettpinne i olika grader av ofärdigt skick mellan 

personer och avdelningar, och kräver att det kan vara fullständigt 

klart i sitt skede, och att ingen kunskap eller information går förlorad 

i ”växlingen”. Så sker sällan i verkligheten, utan mycket energi läggs 

på överlämningar.  

 

Med ett lättrörligt arbetssätt försöker vi istället göra små bitar 

användbar funktionalitet klara, och konstant bygga ett system som är 

klart men inte komplett. Detta gör att vi behöver arbeta annorlunda, i korta 

cykler som innehåller alla aspekter av att färdigställa funktionaliteten. 
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En närmare titt på Scrum 
Så här brukar jag illustrera Scrumcykeln: 

 

I denna bild ser vi alla obligatoriska delar i ramverket: 

1. Prioritering, sker genom en rangordnad lista av krav på hög nivå, s.k. backlog. Kraven är sorterade 

på affärsnytta för kunden. Utgör grunden för det arbete som ska utföras och sätter 

planeringshorisonten framåt. 

2. Planering. I Scrum planerar utvecklingsteamet arbetet, och är också ansvariga för att följa upp 

planeringen. Vid sprintplaneringen definieras målen för sprinten. 

3. Genomförande. Under en tidsavgränsad period av förutbestämd längd (i början är det vanligt 

med 30 dagar) som kallas sprint sker utvecklingsarbetet mot de satta sprintmålen, vars innehåll och 

prioriteringar inte ändras under sprinten.  

4. Synkronisering. Arbetet inom och utom teamet synkroniseras dagligen, och planeringen 

uppdateras. 

5. Leverans. Vid sprintens slut levereras ett utökat resultat som är klart men inte komplett. Exempelvis 

kan detta vara ett system med nya och/eller förbättrade funktioner. 

6. Granskning av arbetssättet görs av samtliga involverade och arbetssättet anpassas vid behov. 

Det som är tydligast i samarbetet med ett lättrörligt team är just sprintarna – att de arbetar fokuserat mot 

de uppsatta målen i varje sprint, och att dessa mål inte ändras. Vi kan ändra riktningen på 

utvecklingsarbetet – men bara inför varje ny sprint. Dessutom levererar teamet kontinuerlig uppdatering i 

form av status gentemot plan, framsteg och kvalitetsmått. 

Denna skenbara paradox, att det faktiskt går fortare framåt om vi sätter upp korta etappmål istället för att 

ständigt förändra prioriteringar och mål varje dag kan vara svår att acceptera initialt. Men de positiva 

effekterna är många – ökat fokus, engagemang, mindre ställtider och mindre energi som går åt till oro över 

oförutsägbara kursändringar. Genom att hantera kursändringar inför varje ny sprint bygger vi in en puls – 

men också en lagom tröghet i systemet, där vi tvingas tänka efter en stund om kursändringen är 

prioriterad, och vilka konsekvenser den kan få. Sprintens längd kommer i slutänden att bestämmas av 

många faktorer, bl.a. verksamhetens avvägning mellan nödvändiga kursändringar och arbetsfokus. 
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Genom att kombinera Scrumcykeln med den s.k. Demings cykel för kunskapsbaserad utveckling (se 

Wikipedia!) ser vi hur väl de passar ihop. Först planeras (Plan) en kortare arbetsinsats (sprint), som sedan 

utförs (Do). Under utförandet kontrolleras (Check) hur det går, och som sista punkt i arbetsinsatsen 

agerar (Act) man på de bromsklossar som uppdagats, och förändrar arbetssätt och arbetsmiljö till det 

bättre. På detta sätt blir alltså förbättringsarbetet en del av det dagliga arbetet snarare än ett separat 

projekt. 

Rollerna i Scrum 
I grund och botten har Scrum tre definierade roller: Utvecklare, Produktägare och Scrum Master. 

Utvecklare 

Som utvecklare i ett lättrörligt team har du inte bara ansvaret 

att utveckla produkten/tjänsten utan även ansvaret att 

utveckla ditt arbetssätt. Det innebär att vi ställer krav på 

teamet att bli bättre över tiden, och hjälper dem att leva upp 

till kraven. Precis som medlemmarna i ett band spelar teamet 

samma låt, i takt. Även om alla är specialister på just sitt 

instrument är det summan av delarna som utgör musiken. 

Produktägare 

Produktägaren är ansvarig för att vi tjänar på att investera i utvecklingen av 

produkten, genom att prioritera affärsnytta och ta hänsyn till kostnader och 

komplexitet hos olika lösningsförslag. Produktägaren ”sjunger sången” och förmedlar 

visionen av vad produkten ska göra för kunderna till alla involverade. En viktig 

aspekt av produktägarens roll är att denne är ensam beslutsmässig. Det innebär att man 

som produktägare bör vara tillgänglig för frågor och beslut under hela 

produktutvecklingen. 

 

Scrum Master 

Scrum Master är en roll som sällan finns uttalad i svenska företag. Scrum Master 

är en coachande ledare utan personalansvar. Det innebär att Scrum Master hjälper 

ett eller flera team att hålla takten, och att utnyttja Scrum och annan erfarenhet 

om produktutveckling för att bli ännu bättre. I praktiken blir Scrum Master ofta 

även coach till flera roller i verksamheten, genom sin djupgående kunskap om 

Scrum och lättrörlig utveckling. 

  



5 
 

Uthållig utveckling 
Till rollen utvecklare räknas alla som är med och utvecklar produkten. Ja, inte bara programmerare, utan 

även testspecialister, grafiker, tekniska skribenter, texturerare… kort sagt använder vi ett begrepp som 

inkluderar alla kompetenser som behövs för att konstruera färdiga funktioner och kvaliteter hos 

produkten. 

Detta betyder inte att alla nödvändigtvis ska kunna göra allt, och att specialister är bannlysta. I många 

verksamheter behöver man riktigt duktiga specialister, och det kan ibland vara en konkurrensfördel. 

Däremot kräver vi att de ska vara kapabla att arbeta i tvärfunktionella team, och kunna visa upp delresultat 

på vägen.  

Vi försöker också undvika så långt det går att göra specialister till flaskhalsar, och till viss del är det 

självreglerande eftersom alla har ansvar för sina kalendrar och tillgänglighet vid planeringstillfället. I Scrum 

blir det mycket tydligt om projekt bromsas av enstaka överlastade individer med snäv specialistkompetens, 

och vi blir tvungna att agera strategiskt för att förbättra situationen – genom att minska mängden arbete 

med behov av denna kompetens eller öka mängden kompetens i verksamheten inom det aktuella området. 

Det är absolut nödvändigt att arbeta med tvärfunktionella team, där alla 

kompetenser som behövs ingår. Motsatsen till detta är att lämna över 

ofärdiga produktdelar (halvfärdig otestad kod, delvis implementerade 

funktioner, …) mellan olika individer eller team, vilket ställer höga krav på 

kommunikation och överförande av information i överlämningarna. Nästan 

alltid sker missförstånd eller informationstapp i överlämningen vilket leder 

till potentiella problem längre fram i kedjan. Eftersom problem av denna 

typ upptäcks sent riskerar team eller individer ”uppströms” att tappa fokus i detta skede eftersom de 

börjar störas av team ”nedströms” som behöver få felaktigheter korrigerade eller koncept förklarade för 

sig. Efter ett tag hamnar man lätt i ett tillstånd där alla funktioner verkar vara ”80 % färdiga” vilket är 

mycket frustrerande och det blir i praktiken nästan omöjligt att förutspå hur det kommer att gå till slut. 

Det finns två synnerligen riskabla överlämningar i många verksamheter: 

 Överlämningen av krav och förväntningar från kund till de som gör teknisk implementation 

 Överlämningen av kod från implementation till test 

Med tvärfunktionella arbetslag byggs funktioner med synligt affärsvärde helt klara i varje steg. Det innebär 

exempelvis att testspecialisterna inte längre sitter som ett kontrollerande organ i slutet av 

utvecklingskedjan, utan bidrar i kravarbetet genom att formulera acceptanskriterier, i systemdesignen och 

utvecklingen genom att säkerställa att utökningar till systemet designas på ett testbart sätt och att koden 

som skrivs håller förväntad kvalitet. Om vi gör en sista kontroll efteråt ska det vara en ren formalitet och 

inte uppdaga några konstigheter. Genom att hålla korta cykler där kvalitet har fokus för alla aspekter av 

utvecklingsarbetet sparar vi tid och ökar möjligheterna till en bättre prognostisering av 

utvecklingshastigheten. 

Att bli klar med något 

Detta är så viktigt att det förtjänar ett litet eget stycke. Begreppet ”klar” kan vara mycket lömskt om olika 

delar av utvecklingen har olika uppfattning om vad det betyder när man är ”klar” med något, och man 

drar snabbt på sig svårförutsägbara kostnader när delar av utvecklingen börjar anse att man är ”klara” med 

funktioner utan att de har kvalitetssäkrats. Här krävs en förändring av synsättet, och ett första steg mot 

detta är att etablera ett s.k. klar-kriterium. Detta stipulerar vad som behöver vara gjort innan man kan 

markera en arbetsuppgift som klar och gå vidare. Så här kan ett förslag se ut på ett enkelt klar-kriterium, 
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som säkerställer bland annat att lösningar alltid stäms av mot beställaren, att vi kvalitetssäkrar hela tiden i 

utvecklingen (jämför en bergsklättrare som säkrar sig i bergsväggen hela vägen upp – vill du verkligen bara 

ha en enda säkring när du närmar dig toppen av berget?), och att vi dokumenterar det vi gör. 

K - Kodat (implementerat) 

L - Levererat (incheckat, installerat, osv.) 

A - Accepterat (löst enligt överenskommelse med produktägaren) 

R - Redovisat (dokumenterat) 

T - Testat 

För en del verksamheter kan detta vara för ambitiöst att anamma på en gång, och mitt förslag är att 

etablera klar-kriteriet som det ser ut idag, men med en målsättning att inom rimlig tid utöka klar-kriteriet 

tills det blir mer och mer fullständigt. Infrastrukturellt arbete som behövs för att nå dit kan lämpligen 

planeras in i kommande sprintar.  

Lättrörligt kravarbete 
Lättrörlig kravhantering skiljer sig från traditionell på en viktig punkt – nämligen att kravarbetet betraktas 

som en mer integrerad del av utvecklingsarbetet. Inför en större insats kan vi visserligen göra ett visst 

förarbete med kravbilden, men sedan förväntas det ingå i utvecklingsarbetet att reda ut, detaljera, och 

implementera kravet i tätt samarbete med produktägare och övrig expertis när kravet står på tur i prioritet.  

Istället för att detaljera och bearbeta alla krav likvärdigt inför projektet, antar vi att en del av kraven 

kommer att förändras eller prioriteras om under arbetets gång, och nya krav kan tillkomma. Därför lägger 

vi mest energi på att detaljera krav som har hög prioritet och därigenom ligger närmare i tiden. Detta leder till att 

backloggen kommer att anta en pyramid- eller isbergsform för att låna en liknelse från Mike Cohn. I takt 

med att utvecklingen betar av toppen på isberget flyter nya delar upp, och krav en bit framåt i tiden 

bearbetas för att behålla den spetsiga formen. Detta leder också till en nyttig utredning av vilka krav som 

bör ha hög prioritet, både ur affärs- och riskperspektiv. 

Ur min erfarenhet fungerar User Stories (eller kundstorys) mycket väl ihop med det lättrörliga kravarbetet 

eftersom det hjälper till att hålla fokus på kunden och användaren även under kravdetaljeringen. User 

Stories finns beskrivet i närmare detalj av exempelvis Mike Cohn. 

Krav på produktbacklog eller releasebacklog ägs av produktägaren. När 

teamet tar på sig uppgifter till sprintbackloggen övergår kravägandet 

formellt till teamet och dess medlemmar. I detta ingår ansvaret att reda 

ut och implementera kraven, och befogenheten att få hjälp med detta 

av produktägaren. Ofta reder man ut ett krav som kan lösas på flera 

sätt över ett kort möte där utvecklare(n) presenterar olika 

lösningsförslag för produktägaren som väljer det som bäst motsvarar en 

avvägning mellan affärsnytta och framfart. 

Alla prioriteringar rörande produktbackloggen ägs av produktägaren. 
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Från krav till plan 
En vanlig myt om lättrörliga metoder är att man inte planerar. Detta är felaktigt, och i själva verket 

erbjuder exempelvis Scrum bättre insyn och kontroll än många andra ramverk för utveckling. Ett skäl till 

detta är att man som utvecklare förväntas följa upp plan och kvalitet varje dag. Fokus i Scrum är på 

kvarvarande tid, och utvecklingen arbetar hela tiden mot att gå i mål – med pågående sprint och hela 

leveransprojektet. Precis som vi arbetar med täta leveranser av något som är klart men inte komplett 

uppdaterar vi hela tiden planen och prognoser för att stämma av hur det går. Detta förutsätter att 

verksamheten är organiserad för att agera strategiskt på avvikelser och inte konstant försöka anpassa 

verkligheten till planen, som alltför ofta blir fallet. 

I Scrum hanterar vi innehållet för att möta måldatum. Det innebär att om prognosen visar att mer tid 

kommer att behövas, agerar produktägaren tillsammans med utvecklingsteamen för att omforma 

innehållet så att tiden kan hållas. Eftersom det är en del av det dagliga arbetet att stämma av hur mycket 

återstående tid som behövs, strävar man emot att få tidiga varningar på avvikelser och kunna minimera 

eller undvika dem genom tidiga åtgärder. 

Lättrörlig utveckling strävar mot att beställaren ska kunna börja utnyttja produkten tidigt (högt prioriterad 

funktionalitet levereras tidigt), istället för att invänta en slutgiltig leverans, vilket ger möjligheten att sätta 

fokus på att potentiellt börja tjäna tillbaks investerade pengar tidigt. 

Typiskt är produktägaren ansvarig för produktens långsiktiga planering, och deltar i såväl 

insats/projektplanering som sprintplanering. Teamet deltar i planering av insatsen/projektet och sprinten, 

och är själva ansvariga för att planera och följa upp det dagliga arbetet. Detta överlapp i planeringsansvar 

är konstruerat för att öka samarbetet mellan rollerna. 

Vi kan alltså planera större insatser i projektform – och själva planeringen av dessa kan med fördel 

bedrivas i sprintform där typiska sprintleveranser kan definieras som ett bättre underlag för att starta 

insatsen i form av en backlog med kostnadsuppskattningar, förstudieresultat, osv. Eftersom vi arbetar med 

möjligheten att ständigt förbättra befintlig skriven mjukvara (s.k. refaktorisering) kan vi också tidigt komma 

igång med att bygga funktionalitet för att testa koncept och utformning av produkten. 

Planeringssessioner är tidsavgränsade och iterativa, där deltagarna lägger proportionerligt mer tid på att 

detaljera och reda ut saker som ligger högt prioriterat på backloggen, vilket gör att vi lägger mest energi 

tidigt på krav som sannolikt kommer att levereras som funktionalitet i oförändrad form – lägre 

prioriterade krav löper högre risk att förändras, bytas ut eller strykas helt och hållet, och att lägga för 

mycket utredningstid på dem tidigt skulle vara potentiellt slöseri med tid och pengar. 

Även här blir behovet av att involvera alla som behövs för att skapa en fullständig funktion tydligt. I den 

lättrörliga världen finns inte begrepp som ”GUI-klar”, ”databas-klar” och liknande. En funktion är 

antingen klar (och erbjuder ett nyttovärde) eller inte. Att känd kvalitet är viktigt blir också tydligt – en 

tidsuppskattning är inte särskilt relevant om vi inte vet eller kan kontrollera om lösningen kommer att 

skapa 30, 300 eller 30 000 defekter i produkten, och det gör det i praktiken omöjligt att arbeta med 

prognoser och ständig förbättring. Testspecialister i utvecklingsteamen kan hjälpa till med att skapa 

kvalitativa lösningar och mäta kvaliteten objektivt och kontinuerligt. 

Visuell planering 

Visuell styrning eller planering har blivit populärt i takt med att lättrörliga ramverk vunnit mark, och har 

inspirerats av kanban-system på exempelvis Toyota som synligt och enkelt åskådliggör flödet i 

tillverkningen. 
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Enkelt förklarat handlar det om att lägga komplexa verktyg för planering och uppföljning åt sidan 

(kravverktyg, projektverktyg, buggdatabaser, osv.) och istället sköta detta med hjälp av enkla medel, som 

att avgränsa en planeringsyta på en vägg och använda PostIt-lappar o dyl. På detta sätt blir planen framåt 

synlig för alla, och strävan att hålla den uppdaterad samt att beta av den ökar. Ett enkelt exempel på en 

visuell roadmap syns på nästa sida. 

 

Här har teamet tillsammans med produktägaren lagt en tentativ plan några sprintar framåt, och detta kan 

sedan kompletteras med en sprintplan i form av en separat area där pågående sprints mål och detaljerade 

krav finns representerade. 

En visuell planering bör initialt åtminstone innehålla synliggörande av pågående arbete (work in progress), en 

enkel och tydlig formulering av målet, och en prognos framåt. Dessa kan i tur och ordning representeras av lappar 

med aktiviteter som markeras eller flyttas baserat på om arbetet är väntande, pågående eller avslutat, ett 

sprintmål, och en prognoskurva (burndown chart). Det brukar vara en fördel att även sätta upp klar-

kriteriet som en påminnelse om vad som krävs för att få markera en uppgift som avslutad. 

De största vinningarna med en visuell planering är enkelheten och synligheten.  

Sprintens olika delar 

Sprintplaneringen 

Under sprintens start planeras arbetet, och utvecklingsteamet åtar sig så mycket arbete de anser sig kunna 

klara av under perioden framåt, med tanke på sin tillgänglighet och hastighet. Scrum Master coachar 

teamet under denna tidsavgränsade session. Kraven detaljeras vid behov till lämplig nivå och 

tidsuppskattas, och när teamet och produktägaren enats om omfånget formulerar man ett gemensamt 

sprintmål, och teamet upprättar en sprintbacklog som skildrar åtaganden för att realisera sprintmålet 

baserat på krav från produktbackloggen. Arbetar man mot en längre projektplan uppdateras prognoser för 

denna i samband med sprintplaneringen.  
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Sprintarbetet 

När planeringen genomförts vidtas sprintarbetet, där teamet arbetar fokuserat med att leverera 

sprintmålen. Genom att arbeta med prognoser och dagligen göra en ny uppskattning av kvarvarande tid 

strävar teamet att försöka ge tidiga signaler om man inte kommer att lyckas med en del av sprintmålet. I 

sådana fall kan det bli aktuellt att omförhandla sprintmålet med produktägaren. Varje dag synkroniserar 

teamet arbetet genom att kort berätta för varandra vad man blivit klar med, vad man tänker arbeta med 

under dagen, och vilka risker eller hinder man identifierat. Scrum Master hjälper teamet att undanröja 

hinder för effektivt arbete. 

Sprintgranskningen 

På sprintens sista dag visar teamet upp resultaten i form av nya funktioner i en kort demonstration där alla 

intressenter är inbjudna. Efter demonstrationen samlas teamet för att gå igenom hur sprinten fungerat och 

enas om att bevara bra rutiner och förändra saker som inverkat negativt på sprinten, eller pröva 

förbättringsförslag. Bland typiska förbättringsförslag kan finnas sådana punkter som att sätta sig 

tillsammans, att vara noggrannare med att följa klar-kriteriet, att bryta ned kraven på ett annorlunda sätt på 

planeringen, osv.  

Förbättringsförslag som teamet själva inte kan genomföra samlas på en separat backlog av Scrum Master. 

Denna används sedan av ledningen för att utveckla verksamheten. 

Lättrörlig organisation 
Genom att kombinera fungerande organisationsstrukturer och mötestekniker från företag som arbetar 

med Lean som ledstjärna med ramverket för Scrum kan större insatser såväl som verksamheten i stort 

styras lättrörligt. 

Större insatser och projekt 

Det finns en övre gräns för praktisk gruppstorlek. I Scrumteorin brukar man prata om team upp till nio 

medlemmar. Jag brukar ha som tumregel att varje medlem i teamet ska kunna ha en översiktlig kunskap om vad de 

andra arbetar med. När det börjar bli svårt att hålla reda på detta (och de fasta inslagen för synkronisering 

börjar bli tidskrävande) är det dags att föreslå för teamet att de kan behöva dela upp sig, om de inte själva 

insett det.  

Det är viktigt att komma ihåg att ett uppdelat Scrum-team egentligen fortfarande är en enhet, som delats 

upp av praktiska skäl. Därför är det ofta bra att teamen fortsätter ha gemensam sprintplanering och –

granskning även om de nu arbetar i separata team under själva sprinten. Denna teknik kan även användas 

med team som sitter geografiskt utspridda.  

Kravet att kunna bygga ett fungerande system blir tuffare att hålla med flera team. För att vara säkra på att 

inte bygga isär systemet krävs både teknisk infrastruktur som hjälper utvecklarna att direkt få feedback på 

om förändringar fungerar väl i systemet i stort, men också synkronisering av arbetet. Synkroniseringen 

sker genom ett möte som kompletterar Daglig Scrum, som kallas Integrerande Scrum.  

Integrerande Scrum 

Detta är ett möte som någon eller flera dagar i veckan på liknande format som Daglig Scrum. Mötets 

huvudsyfte är att se till att arkitekturen hålls ihop och att teamen inte bygger isär systemet utan att det hela 

tiden är integrerat. För att göra mötet så effektivt som möjligt deltar representanter från respektive team – inte 

Scrum Masters! Dessa representanter kan vara olika deltagare från gång till gång (de som för tillfället har 

viktiga integrationsfrågor) eller samma deltagare (informella tekniska ledare i teamen). Genom att låta 
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mötet bestå av teammedlemmar behöver vi inte gå omvägen via att förklara för Scrum Masters vilka 

integrationrisker som finns, utan de som ser potentiella risker kan direkt adressera dem på mötet. 

Mötet synkroniserar teamen utifrån en kort redogörelse för: 

1. Vad mitt team har gjort sedan förra mötet 

2. Vad mitt team planerar att göra härnäst 

3. Integrationsfrågor/risker vi har identifierat 

Om inga risker uppenbarar sig är mötet mycket kort och tjänar endast som en kort synkronisering och 

information. I annat fall ser man till att så fort som möjligt efter mötet skapa ett arbetsmöte med deltagare 

från respektive team som behöver ta beslut kring arkitektur- eller designfrågor. 

För detta möte behövs förstås en Integrerande Scrum Master! Detta kan vara en Scrum Master för något 

eller flera av teamen, men ett än bättre förslag är att kalla in någon som är intresserad av att bevaka att 

arkitektur och integration hålls ihop, exempelvis systemarkitekt, kvalitetsansvarig, integratör, 

utvecklingschef, osv. Denne är ansvarig för att se till att det gemensamma klar-kriteriet kommuniceras och 

används! 

Pulsmöten 

Tekniken med korta möten som endast fokuserar på synkronisering och att hitta avvikelser från 

normalläget genom tydliga signalsystem kan vi lite slarvigt kalla pulsmöten för att låna ett begrepp från Lean-

världen. Dessa används framgångsrikt av flera organisationer, främst Scania, som ett sätt att tydligt skilja 

på synkroniseringsmöten och arbetsmöten. Om man blandar samman dessa mötesformer tenderar 

återkommande möten att hemfalla i diskussioner som endast berör några deltagare åt gången, och som 

drar ut på tiden. Idén med pulsmöten är istället att ha en mycket snäv tidsgräns för mötet som gör att 

deltagare behöver komma förberedda och att så lite tid som möjligt ska upplevas som onödig för 

deltagarna. Om avvikelser utan lösningsförslag rapporteras ser berörda parter direkt till att planera in ett 

arbetsmöte för att ta fram ett lösningsförslag. Enklast sker detta genom att de berörda stannar kvar efter 

pulsmötet. Ibland kan det krävas att delar av eller hela team stoppar arbetet och tar fram ett eller flera 

lösningsförslag som en åtgärd för att minska risken att man exempelvis bygger isär arkitekturen ytterligare. 

Några olika förslag på pulsmöten som kan inspireras av Daglig Scrum, men med lägre frekvens kan vara: 

 Linjemöten, där linje- eller funktionschefer träffas för att kort stämma av att man har personal 

med tillräcklig kompetens för att bemanna pågående utveckling, och ta hjälp av varandra för att 

lösa kompetensbrist och liknande 

 Portföljmöten där produktägare träffas för att redogöra kort om vad deras projekt har gjort 

(tidigare sprintresultat), kommer att göra (sprintplanering), och prioriteringsbeslut som måste tas 

mellan projekten (prognoser, roadmap) 

 Scrum Master-möten där Scrum Masters träffas för att ”samköra” sina hinderbackloggar och se 

om det finns gemensamma beröringspunkter att ta upp med ledningen, och dela med sig av bra 

lösningar som kommit fram 

Och så vidare! 
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