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Abstrakt 
IT-branschen är i ständig förändring och agila systemutvecklingsmetoder är det som i 
allra högsta grad har populariserats, varav Scrum praktiseras av mer än hälften av de 
som anammar agila metoder. Rollen projektledare suddas ut och produktägaren är 
personen med störst mandat. Produktägarrollen innebär ansvaret till flera av de 
traditionella rollernas ansvar kombinerat. Tidigare forskning visar att brist på 
projektledningskompetens är en fällande faktor inom agila systemutvecklingsprojekt. 
Syftet med vår studie är att beskriva och förklara skillnader och likheter angående 
förväntningar på produktägarens färdigheter inom Scrum i praktiken och undersöka 
om dessa motsvarar teorin. En teoretisk undersökningstabell togs fram på tidigare 
teori för att sedan göra en kvalitativ undersökning. Fyra semistrukturerade intervjuer 
med erfarna yrkesverksamma genomfördes och utifrån en analys diskuterades ett 
resultat fram. Resultatet visar att litteraturen överensstämmer väl med informanternas 
förväntningar och av de åtta färdigheterna som listas i litteraturen nämns samtliga i 
empirin. Resultatet visar även indikationer på att en nionde färdighet vilket kan vara 
ett hittills okänt resultat.  
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1 Inledning 
  
1.1 Bakgrund 
 
Skiftande krav från kunder inom informationsteknologi (IT) gör 
systemutvecklingsprojekt allt mer invecklade och gamla tungviktsmetoder kan inte 
alltid tillmötesgå dessa krav. Detta har resulterat i uppkomsten av agila 
utvecklingsmetoder som är ett nyare tillvägagångssätt som huvudsakligen syftar till 
att lättare kunna bemöta förändrade krav (Hneif & Ow, 2009). Det är en samling 
mjukvaruutvecklingsmetoder som är grundade på iterativa och inkrementella 
processer där utveckling sker i ett nära samarbete med självorganiserade, 
tvärfunktionella grupper. Det agila arbetssättet tillåter därmed snabba leveranser av 
högkvalitativa mjukvarulösningar för att bemöta kundens behov och ständigt kunna 
anpassa sig efter förändrade krav (Moniruzzaman & Hossain, 2013). 
 
Under många år så har det klassiska hierarkiska styrsättet gällande 
mjukvaruutvecklingsprojekt använts, där koordinationen inom projektet ska gå via en 
centraliserad ledningsgrupp. Genom att agila metoder tagit plats i rampljuset så har 
synsättet förändrats på hur fördelningen av ledaransvar ser ut i ett utvecklingsprojekt. 
Detta tankesätt har lett till att projekt ofta utförs i mindre grupper utan formella ledare 
(Hole, 2008). 
 
Scrumramverket är en av de agila metoderna och uppkom i början av 1990-talet för 
att lättare kunna utveckla komplexa produkter. Ramverket består av Scrumteam som 
innehåller tre olika rollfördelningar: en ScrumMaster, en produktägare och ett 
utvecklingsteam. Rollerna har specifika ansvars- och ändamålsområden där varje 
enhet bidrar till Scrumprojektets framgång (Schwaber & Sutherland, 2013).  
 
Rollfördelningen i Scrum skiljer sig från det traditionella sättet att dela upp roller i ett 
projekt. Det finns därmed ingen motsvarighet till de traditionella rollerna i Scrum utan 
de olika ledarrollerna är indelade i produktägare och ScrumMaster (Sutherland, 
2010). Produktägaren är teamets centrala nav gällande produktledarskap och ska 
därmed prioritera vilka funktioner som en produkt slutligen kommer att innehålla. För 
att åstadkomma den tänkta produkten så måste produktägaren tydligt kunna förmedla 
sin vision till produktens inblandade intressenter och till följd av detta kommer 
produktägaren att stå som ansvarig för framgången av produkten (Rubin, 2012).  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
De senaste åren har Scrum blivit en allt mer vanlig metod att använda inom agila 
utvecklingsprojekt (Pichler, 2010). De agila metoderna tillämpar ett mer 
människocentrerat tillvägagångssätt för produktion av mjukvara (Ceschi, Sillitti, 
Succi & Panfilis, 2005). I boken “Scrum Handbook” av Jeff Sutherland, även känd 
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som ‘The father of Scrum’ skriver han att en av de ledande riktlinjerna inom Scrum är 
att teamen ska vara självorganiserande och självledande, vilket även är en av de tolv 
principerna i “The Agile Manifesto” (Sutherland, 2010). Teamet bestämmer själva 
hur mycket arbete de kan göra och hur de ska utföra det för att sedan rapportera till en 
produktägare (Sutherland, 2013). Människorna är den mest värdefulla resursen i agil 
systemutveckling (Koch, 2005). “Processes cannot create. Tools cannot exercise 
intellect. Turning ideas into working software requires people[…] Without people, 
software cannot be written” - (Koch, 2005, s.55).  
 
I en studie från Forrester (2009) svarade 35 % av respondenterna att agilitet 
reflekterar deras utvecklingsprocess (West & Grant, 2010). I en studie från 
VersionOne sex år senare svarade 94 % av respondenterna att de använder sig av 
agila metoder, där av 56 % praktiserar Scrum (VersionOne, 2015). Detta bekräftar att 
agila utvecklingsmetoder ökar i popularitet och att vårt ämne är av relevans för 
systemvetare såväl som informatiker. 
 
Ceschi et al. (2005) visar till en studie av Standish Group som kommer fram till att 
orsaken bakom misslyckade projekt oftast är människorna och projektledningen vilket 
styrks av Chow och Cao (2008) som i en enkätundersökning visar att 
projektledningskompetens inom agila mjukvaruutvecklingsprojekt är en så kallad 
”Critical success factor”.  
 
Pichler (2010) samt Rubin (2012) skriver om vilka färdigheter som en produktägare 
bör ha för att vara lämpad för rollen. Pichler (2010) skriver att produktägarrollen är en 
sammansatt roll av flera traditionella roller. För att produktägaren ska kunna ta det 
ansvar som krävs medför det att personen i rollen tillhandahåller särskilda färdigheter 
(Rubin, 2012). Kommunikation är en av produktägarens viktigaste färdigheter 
eftersom den ska gå mellan två parter: utvecklingsteamet och nyckelintressenter 
(Sverrisdottir, Ingason & Jonasson, 2014).  
 
Lite forskning har gjorts på de resterande färdigheterna en produktägare förväntas ha. 
Vi definierar dessa färdigheter som egenskaper, förmågor och kunskaper en 
produktägare förväntas ha för att utföra sitt arbete. Vi finner det därmed intressant att 
titta närmare på dessa då produktägaren är en viktig roll i Scrumprojekt och är 
ansvarig för projektets resultat. Vi ämnar därmed att undersöka hur yrkesverksammas 
förväntningar på produktägarens färdigheter kan kopplas till teorin. Därmed avser 
denna uppsats att beskriva och förklara analogier beträffande produktägarens 
färdigheter inom Scrumprojekt.  
 
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Denna undersökning fokuserar på vad teorin säger om produktägarens färdigheter 
inom Scrum jämfört med yrkesverksamma inom IT-branschen. Därför är vår 
frågeställning följande: 
 
Hur kan praktikernas förväntningar på produktägarens färdigheter kopplas till vad 
som står i teorin? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att beskriva och förklara skillnader och likheter angående 
förväntningar på produktägarens färdigheter inom Scrum i praktiken och undersöka 
om dessa motsvarar teorin. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att behandla Scrum då det är den mest använda agila 
metoden. Som utgångspunkt skulle vi undersöka både ScrumMaster och 
produktägaren. Vi insåg att ämnet var för brett och har avgränsat oss till att endast 
behandla produktägaren. Vi ger en kort introduktion till traditionell 
mjukvaruutveckling och agil mjukvaruutveckling för att ge läsaren en övergripande 
förståelse av dessa koncept. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
 
För att kunna genomföra undersökningen av vår forskningsfråga så har vi valt att göra 
en teoretisk genomgång av Scrumramverket. Litteraturgenomgången inleds med en 
generell beskrivning av traditionell och agil mjukvaruutveckling för att skapa en 
förståelse för varför Scrumramverket används. Därefter kommer en övergripande bild 
av Scrum att presenteras med artefakter, events samt roller, där fokus ligger på 
färdigheterna till produktägaren. Litteraturen vi har valt anser vi är lämplig för att 
besvara vår forskningsfråga samt användas till analys av vår datainsamling. 
 
 

2.1 Traditionell mjukvaruutveckling 
 
Större projekt bör ha använt någon form av projektledning så tidigt som 2500 f.Kr. 
Det är svårt att skapa en bild av att stora projekt som bygget av pyramiderna i Giza 
byggts utan någon form av projektledningsstruktur. I modern tid anses 1950-talet som 
startskottet för traditionell projektledning, detta på grund av introduktionen av 
formella tekniker samt att dessa tekniker blev alltmer kända för allmänheten. (Stober 
& Hansmann, 2010). 
 
Program evaluation and review technique (PERT) var en av de första tekniker som 
användes som en del av Polaris undervattensmissilprojekt och utvecklades med 
tanken att enklare och mer noga schemalägga och koordinera större projekt (Stober & 
Hansmann, 2010). Med tiden började projektstrukturer utvecklas och däribland 
vattenfallsmodellen. Vattenfallsstrukturen kan beskrivas som en pyramid, där det från 
botten upp byggs på lager tills projektet är färdigt (Görling, 2009). Det betyder att 
varje steg i ett vattenfallsprojekt måste avslutas innan nästa steg kan påbörjas. Ett steg 
omfattas exempelvis av att samla in krav för hela projektet för att vidare gå över till 
design för hela projektet (Stober & Hansmann, 2010). Senare studier visar dock på att 
denna metodik är betydligt mer ineffektiv än mer moderna agila utvecklingsmetoder 
och de senaste tio åren har agila metoder expanderat med 70 % i utvecklingsprojekt. 
Därmed anses agila utvecklingsteam som mer framgångsrika än de traditionella 
(Bomarius, Oivo, Jaring & Abrahamsson, 2009). 
 
 

2.2 Agil mjukvaruutveckling 
 
Agil mjukvaruutveckling är ett alternativ till det traditionella utvecklingssättet (Beck 
et al., 2001). Industrin och teknologin ändras i hög takt vilket gör att det blir alltmer 
svårt att konstatera sina behov i startfasen av projektet och kunder kommer med 
kravändringar under projektets gång. Ett resultat av detta är att mjukvaruexperter har 
utvecklat egna metoder utifrån sina erfarenheter runt dessa krav på förändring 
(Cohen, Lindvall & Costa, 2003). De agila metoderna är en samling av olika tekniker 
som alla delar samma värderingar och principer. Bland dessa metoder finns bland 
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annat Scrum, Extreme Programming och Agile modeling (Hneif & Ow, 2009). Frågar 
du olika experter kommer de oftast ha en egen definition av vad agil 
mjukvaruutveckling är (Moniruzzaman & Hossain, 2013).  
 
Metoderna skapades innan det “agila tankesättet” uppkom, dock blev “Agile” ett 
samlingsnamn för de olika metoderna år 2001 (Cohen et al., 2003). Det började på en 
skidort i Utah, USA där 17 IT-experter samlades för att dela sina tankar och hitta 
något gemensamt (Fowler & Highsmith, 2001). Det som uppstod från samlingen var 
det agila manifestet – ett manifest som bygger på fyra principer som är gemensamma 
för det agila tankesättet: 
 

• Individuals and interactions over processes and tools. 
• Working software over comprehensive documentation. 
• Customer collaboration over contract negotiation. 
• Responding to change over following a plan 

 
“Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of 
valuable software”- (Fowler & Highsmith, 2001, s.3) 
 
 

2.3 Scrum 
 
Scrum är ett ramverk för att kunna driva och genomföra projekt för komplexa 
produkter, exempelvis systemutvecklingsprojekt. Detta ramverk bygger på tre 
grundstenar: transparens, inspektion och anpassning. Den bakomliggande tanken 
grundar sig därmed i att kunna bemöta oförutsägbara och förändrade krav, tidsramar, 
resurser samt teknik i takt med att projektet fortgår (Abrahamsson, Salo & Ronkainen, 
2002). Metoden är i sin helhet enkel att förstå men svår att bemästra. Genom 
kontinuerligt arbete med en flexibel arbetsplan som Scrum medför, så kommer 
projektets utgång lättare att kunna förutses och därmed kommer risker som 
förseningar samt överskriden budget att minimeras. Arbetet sker under iterativa 
arbetscykler, så kallade sprinter som genomförs av tvärfunktionella, självorganiserade 
team. Dessa team benämns som Scrumteam och består av en produktägare, en 
ScrumMaster samt ett utvecklingsteam (Schwaber & Sutherland, 2013). Nedan 
presenteras Scrumramverket i figur 2.1 som förklaras mer ingående i kommande 
sektioner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1: Scrumramverket (Sutherland, 2010) 
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2.3.1 Artefakter 
 
De materiella produkter och biprodukter som skapas under projektets gång kallas 
artefakter, exempelvis produkten i sig eller produktbackloggen (Rubin, 2012). 
Artefakterna i Scrum ska skapa en insyn i produkten för möjligheter till kontroll och 
anpassning (Schwaber & Sutherland, 2013).   
 
Produktbacklogg 
Produktbackloggen är en ordnad lista med vad som krävs för en produkt och är den 
enda dokumentationen som förs för utvecklingen av produkten. Denna lista kommer 
aldrig att färdigställas utan är dynamisk utefter förändrade behov samt kommer 
existera så länge produkten existerar. Listan kan exempelvis innehålla buggfixar, 
funktioner, begärda förbättringar eller tekniska uppgraderingar (Abrahamsson et al., 
2002). Objekten i backloggen är rangordnade beroende på dess värde för kund och 
verksamhet, där rangordningen styr vilket objekt som är högst upp på listan 
(Sutherland, 2010). Vidare är backloggen gemensam för flera Scrumteam som arbetar 
på samma produkt vilket möjliggör att objekt kan delas upp mellan grupperna. 
Backloggen ska vara rik på information gällande egenskaper, funktioner, krav, 
förbättringar och andra faktorer som influerar produkten. Vidare ska listan även 
innehålla information om objekt som exempelvis beskrivningar och estimering av tid 
och kostnad (Schwaber & Sutherland, 2013). 
 

2.3.2 Events 
 
Events tillhörande Scrumramverket beskrivs som en faktor för att minimera behovet 
för möten som inte tillhör ramverket, där samtliga events sker under en given tidsram 
(Schwaber & Sutherland, 2013). 
 
Produktplanering 
För att påbörja utvecklingen av en produkt så krävs en preliminär produktbacklogg. 
För att denna backlogg ska kunna skapas krävs en vision av produkten. Målet med 
produktplaneringen är att skapa en bild av produkten samt en grov plan av hur den ska 
produceras. Scrums tillvägagångssätt skiljer sig ifrån traditionell projektplanering 
genom att samtliga detaljer inte behöver specificeras innan utvecklingen tar fart. 
Däremot måste visionen innehålla preliminära estimat gällande kostnader, funktioner 
och samtidigt ha en förståelse för kunden. Det är produktägaren som står för 
produktplaneringen men ska idealt sätt få feedback ifrån intressenter och 
Scrumteamet (Rubin, 2012).  
 
Vidare menar Rubin (2012) att visionsstadiet ska vara kortvarigt då sprinter kommer 
att medföra konstruktiv feedback angående utvecklingen av produkten. 
Avslutningsvis kommer visionen att presenteras på ett portfolioplaneringsmöte för 
granskning.   
 
Portfolioplanering 
Portfolioplanering används för organisationer som utvecklar mer än en produkt åt 
gången. Det är ett sätt för organisationen att kunna ta ekonomiska beslut gällande sina 
aktiva projekt och besluten grundas i faktorer som exempelvis kostnader, tid, värde 
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och risker. Planeringen har till syfte att resultera i huruvida investeringen av projektet 
ska fortgå och i så fall vilka projekt som ska arbetas vidare med, i vilken ordning och 
inom vilken tidsram. Planeringen innefattar antingen nya visioner för produkter eller 
produkter som är under ett utvecklingsstadium (Rubin, 2012).  
 
Lämpliga intressenter kommer att medverka i planeringen, dessa är främst kunden, 
produktägaren, arkitekter och tekniska ledare. Vidare är det av stor betydelse att 
representerade intressenter har en tillräckligt bred verksamhetsbild för att kunna ta 
beslut för att prioritera portföljen. Arkitekterna och de tekniska ledarna tillför kunskap 
om tekniska begränsningar vilket räknas med i beslutet gällande projektets resurser. 
Utfallet av en portfolioplanering kommer därmed att resultera i två saker: en 
uppdaterad portfoliobacklogg där nya produkter har godkänts men utvecklingen ej 
påbörjats och en uppsättning av produkter som genomgår utveckling (Rubin, 2012).   
 
Sprint 
En sprint beskrivs som kärnan i Scrumramverket, det är under denna givna tidsperiod 
som utvecklingsteamet arbetar överensstämmande mot backloggen. Tidsramen på en 
sprint är normalt sätt en kalendermånad och oföränderlig från det att sprinten har 
planerats. Skulle komplikationer uppkomma kan sprinten däremot upphävas. Efter att 
en sprint har löpt ut kommer listade punkter från backloggen att klassas som färdiga 
eller inte färdiga och beroende på utfallet så kommer en uppdatering av backloggen 
att ske (Schwaber & Sutherland, 2013). Även om tidsramen inte kan hållas så måste 
kvalitén av resultatet förbli den samma som ursprungligen arbetades efter. Vidare ska 
deadline även hållas om arbetet är färdigt eller inte (Sutherland, 2010). En sprint 
består av en livscykel som innefattar följande fem faser (Schwaber & Sutherland, 
2013): 
 

1. Sprintplanering	  
Scrumteamet går igenom de mål som sprinten ska producera samt hur dessa mål ska 
åstadkommas genom att granska backloggen (Abrahamsson et al., 2002). Därmed kan 
Scrumteamet skapa sig en övergripande bild av vad sprinten kommer att innefatta och 
kan därmed bryta ner objekten i mindre delar och fördela enskilda arbetsuppgifter. 
Denna fas kommer att ge en insyn i gruppens kapacitet genom att granska vad 
gruppen har lyckats åstadkomma under tidigare sprinter. Planeringsfasen leder till att 
utvecklingsteamet själva kan förklara för produktägaren och ScrumMastern hur 
arbetet i sprinten ska genomföras (Schwaber & Sutherland, 2013).  
 

2. Dagligt	  Scrummöte	  
Fasen består av korta möten som har uppgiften att skapa en arbetsplan för de närmsta 
24 timmarna. Detta möjliggörs genom att granska vad teamet har lyckats genomföra 
sedan det senaste mötet och vad de behöver uppfylla tills nästa Scrummöte för att 
kunna uppnå uppsatta sprintmål (Abrahamsson et al., 2002). Dessa möten har som 
uppgift att skapa en större insikt i hur utvecklingsteamet står rent tidsmässigt till att 
fullborda de uppsatta målen (Schwaber & Sutherland, 2013).  
 

3. Utvecklingsarbetet	  
Beroende på vilka punkter som diskuterats under Scrumplaneringen och Scrummötet 
så kommer listade punkter ifrån backloggen att genomföras under sprintens uppsatta 
tidsperiod (Schwaber & Sutherland, 2013). 
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4. Scrumuppföljning	  
Varje sprint kommer att avslutas med en uppföljning som en slutsats av föregående 
sprint. I denna fas inspekteras de backloggobjekt som utvecklingsteamet har lyckats 
skapa för att med hjälp av intressenter kunna fastslå kommande steg för projektet. 
Under detta möte ska backloggen analyseras av produktägaren där föregående punkter 
granskas för att se vad som gick bra och vad som gick dåligt. Vidare ska eventuella 
problem lyftas fram för att se hur dessa kan lösas (Abrahamsson et al., 2002). Om 
påträffade problem är lösta ska även lösningen till dessa analyseras. Avslutningsvis 
ses även produktens tidslinje, budget och ett preliminärt utgivningsdatum över. Dessa 
faktorer kommer sedan gemensamt att skapa en reviderad backlogg (Schwaber & 
Sutherland, 2013).   
 

5. Sprintretrospektiv	  
Mötet är placerat efter att en uppföljning har gjorts på sprinten. Mötet går ut på att 
Scrumteamet ska utvärdera sig som Scrumteam för att exempelvis se vilka arbetssätt 
som fungerade (Sutherland, 2010). Retrospektivet leds av ScrumMastern och har som 
uppgift att granska föregående sprint gällande personer, relationer, processer och 
verktyg. Vidare tas en plan fram för att kunna införa förbättringsåtgärder för hur 
Scrumteamet ska genomföra sitt arbete (Schwaber & Sutherland, 2013). 
 

2.3.3 Roller 
 
De roller som finns inom ett Scrumteam är produktägare, ScrumMaster och 
utvecklingsteam som genom att vara självorganiserande ska hitta det bästa sättet för 
att genomföra sitt arbete (Schwaber & Sutherland, 2013). 
 
Utvecklingsteamet 
Utvecklingsteamet i ett Scrumprojekt är den grupp som ansvarar för att projektet 
kontinuerligt fortsätter att utökas. Genom att följa backloggen så ska teamet 
självorganiserande se till att tillväxten av ny funktionalitet fortgår. Utvecklingsteamet 
måste innehålla individer som med samlad kunskap ska kunna producera önskad 
funktionalitet (Schwaber & Sutherland, 2013). Detta innebär att Scrumteamet består 
av en bred variation jobbtyper, exempelvis arkitekter, programmerare, testare, UI 
designers med flera (Rubin, 2012). Vidare ska ett utvecklingsteam drivas likt en plan 
organisation där samtliga medlemmar arbetar som utvecklare. Teamet ska därmed ses 
som en helhet där individuella färdigheter kan differentiera men ansvaret för 
kontinuerlig tillväxt är gemensam (Schwaber & Sutherland, 2013). Utvecklingsteamet 
i Scrum består av fem till nio personer vilket innebär att större projekt kommer att 
använda sig av flera utvecklingsteam som kommunicerar med varandra (Rubin, 
2012). 
 
ScrumMaster 
ScrumMastern har som uppgift att se till att samtliga medlemmar inom Scrumteamet 
följer det tänkta arbetssättet och lämpar sig till de teorier, metoder och regler som 
Scrumramverket innefattar (Abrahamsson et al., 2002). Vidare har ScrumMastern 
även som uppgift att delegera kommunikation och interaktioner med intressenter som 
står utanför utvecklingsteamet. ScrumMastern ska ses som en coach för Scrumteamet 
för att kunna öka gruppens prestation och därmed produktens kvalité. Utöver 
ScrumMasterns anknytning till utvecklingsteamet så ska denne arbeta nära 
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produktägaren för att bidra med att hitta tekniker för att effektivt kunna hantera 
backloggen samt förstå principen av agila tankesättet (Schwaber & Sutherland, 2013). 
 
Produktägare 
Produktägaren har som uppgift att maximera avkastningen på investeringen genom att 
skapa ett så stort värde av produkten som möjligt och gör detta i samverkan med 
utvecklingsteamet och ScrumMastern genom att planera backloggen (Sutherland, 
2010). Produktägaren ska utifrån backloggen kunna optimera upplägget av arbete för 
utvecklingsteamet genom att granska backloggen för att se i vilken ordning som 
uppsatta punkter bör prioriteras och behandlas. Det är därmed viktigt att 
produktägaren ser till att samtliga medlemmar inom Scrumteamet förstår de listade 
punkterna till den grad som behövs för att kunna arbeta mot de uppsatta målen. Det är 
endast produktägaren som har tillåtelse att ändra i backloggen och eventuella 
förändringar måste därför alltid gå igenom produktägaren. För att produktägaren ska 
kunna fullfölja sin roll så är det av stor vikt att utvecklingsteamet endast följer de krav 
som är uppsatta av produktägaren och ingen annan (Schwaber & Sutherland, 2013). 
Produktägaren ska även kunna förstå krav och prioriteringar till organisationens 
intressenter samt kund, produktägaren är deras röst både utåt och inåt. Detta 
inkluderar ett nära samarbete med alla intressenter för att förmedla samma vision till 
alla inblandade (Rubin, 2012). Det kan vara lockande att jämföra produktägaren med 
traditionella roller som produktledare och projektledare. Det är viktigt att veta att 
produktägarrollen innefattar makt och ansvar som traditionellt har varit fördelat på 
flera olika roller (Pichler, 2010). 
 
 

2.4 Produktägarens färdigheter 
 
Pichler (2010) beskriver vad som krävs av en framgångsrik produktägare. För att hitta 
den rätta produktägaren har han listat flera färdigheter som denna person förväntas ha 
“A common challenge is finding employees with the necessary breadth and depth of 
knowledge and experience to do the job well.” – (Pichler, 2010 s.5). Även Rubin 
(2012) skriver om vilka färdigheter en produktägare förväntas ha och nedanför 
beskrivs färdigheterna och varför de behövs.  
 

2.4.1 Kvalificerad 
 
Genom att ha tillräcklig erfarenhet inom givet ämne ska produktägaren kunna föra en 
budget, kommunicera behov och krav, vägleda utvecklingsprojektet samt arbeta med 
och/eller mellan flera självorganiserande team (Pichler, 2010). Produktägaren måste 
kunna balansera ekonomiska beslut mot visionen som Scrumteamet arbetar mot. 
Genom att besitta domänkunskap så ska produktägaren kunna ta goda och 
kontinuerliga ekonomiska beslut under leverans av produkten, sprintmöten och 
gällande backloggen. Inför leveransen så måste produktägaren kontinuerligt kunna 
kompromissa angående omfång, datum, budget och kvalité mot ekonomiska beslut 
gällande produktens utfall. Exempelvis kan besluten innebära att en liten 
funktionalitet kan bidra till att produktens värdeskapande effekt ökar. Vidare ska 
produktägaren därmed kunna grunda objekt i backloggen på förändrade ekonomiska 
förutsättningar inom projektet (Rubin, 2012).   
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Produktägaren ska inför varje sprint utvärdera och estimera avkastningen på sprinten 
för att därmed kunna ta beslut om sprinten ska genomföras eller ej. “Good product 
owners treat their organization’s money as if it where their own money” – (Rubin, 
2012, s.168). Besluten bör kompletteras och grundas på vilka framsteg som har gjorts 
mot produkten under tidigare sprinter. 
 

2.4.2 Engagerad 
 
Produktägarens grad av engagemang genomsyrar resultatet av det pågående projektet. 
Genom att använda Scrum kommer produktägarens interaktion mot kunden att skilja 
sig från ett traditionellt utvecklingssätt. Den iterativa arbetsgången medverkar till att 
en produktägare kommer att hålla ett jämnt samarbete med kund och samtliga 
intressenter under utvecklandet av produkten. Genom att hålla en kontinuerlig 
kommunikation med intressenter så motverkas konflikter angående huruvida 
Scrumteamet faktiskt har levererat en produkt enligt kravspecifikationen (Rubin, 
2012).  
 
Produktägaren måste vara engagerad och tillgänglig för intressenter samt 
Scrumteamet. Produktägaren måste vara tillgänglig för samtliga teammedlemmar och 
intressenter på heltid, skulle produktägaren inte se rollen som en heltidsanställning så 
ökar risken för misslyckande (Pichler, 2010). Produktägaren ska även ses som en 
motivator för att kunna hantera tuffa situationer genom att upprätthålla en entusiastisk 
syn på arbetet (Rubin, 2012). 
 

2.4.3 Beslutsförmåga 
 
Produktägaren måste vara berättigad att ta beslut. Ett hinder för 
systemutvecklingsavdelningar som är nya i Scrum är att den utvalda produktägaren 
inte är berättigad till att ta beslut. Besluten måste fattas inom rätt tid, därför är det 
viktigt att produktägaren fattar bestämda beslut (Rubin, 2012). Produktägaren måste 
vara tillräcklig berättigad att fatta beslut, allt från att hitta rätt teammedlemmar till att 
besluta vilken funktionalitet som levereras vid lansering (Pichler, 2010). 
Produktägaren måste kunna ta svåra beslut vilket innefattar produktens omfång, 
tidsram samt budget och dessa bör tas med väl grundade skäl. För att ta dessa beslut 
måste produktägaren kunna balansera mellan organisationens intresse och den 
tekniska realiteten (Rubin, 2012). 
 
Produktägaren måste ha ledningens uppmärksamhet, detta för att ledningen ska ha 
förtroende till produktägaren för att kunna ge denna person beslutsfattande. Litar inte 
ledningen på produktägarens beslutsförmåga kan projektet försenas då ledningen 
måste konsulteras för varje beslut vilket igen resulterar i minskat förtroende bland 
Scrumteamet (Pichler, 2010). 
 

2.4.4 Kommunikativ 
 
En av produktägarens viktigaste färdigheter är att vara kommunikativ (Sverrisdottir et 
al., 2014). Bland produktägarens huvuduppgifter ingår att sköta kommunikationen 



                                                                          Produktägarens förväntade färdigheter i Scrumprojekt   
  Hult, Klaening & Mazur 
 

 15 

mellan inblandade intressenter. Produktägaren är kundens röst och ska kommunicera 
fram kundens krav. Här fungerar produktägaren ofta som en kommunikatör mellan 
utvecklare och organisationens ledning (Pichler, 2010).  
 
Genom att vara en god kommunikatör ska produktägaren därmed inneha kvalitéer 
som viljan att säga ifrån då något bryter mot status quo, samt kunna kommunicera på 
ett koncist, trovärdigt och lättförståeligt sätt. Om produktägaren vill ha med en 
funktion som denne menar är av värde för slutanvändaren som efter ett antal sprinter 
ändras drastiskt i pris och nytta, så måste produktägaren prioritera om 
produktbackloggen och sedan förmedla detta på ett bra sätt (Rubin, 2012). 
 

2.4.5 Ledare 
 
Produktägaren har ansvaret för produktens framgång och har som uppgift att leda 
samtliga medlemmar i Scrumteamet mot den färdiga produkten. Produktägaren är den 
centrala punkten av produktledarskap inom Scrumteamet och ska därmed prioritera 
och besluta vilka funktioner som ska utvecklas i vilken ordning. Produktägaren ska 
därmed se till att utvecklingen sker i rätt riktning vilket medför att produktägaren 
måste kunna ta slutgiltiga beslut för produkten (Rubin, 2012). Det kan vara svårt att 
skilja på ledare och lagspelare, produktägaren ska inte diktera utan vara bestämd i 
sina beslut (Pichler, 2010). 
 

2.4.6 Visionär 
 
Produktägarens vision är essensen av den framtida produkten och rollens ansvar är att 
förmedla denna vision utåt, samt leda teamet till att uppnå visionen (Pichler, 2010; 
Rubin, 2012; Schwaber, 2004; Sverrisdottir et al., 2014). Produktägaren ska vara 
medveten om att all funktionalitet gällande produkten inte kan förutses i starten av 
projektet och därmed behöver visionen endast vara preliminär. Det förekommer att 
kunden ändrar sina krav och preferenser under projektets gång, därmed måste 
produktägaren kunna tillmötesgå förändringar när de uppstår. Det är svårt för 
produktägare som saknar domänkunskap att effektivt kunna prioritera backloggen 
utefter förväntad funktionalitet och därmed uppnå sin vision (Rubin, 2012).  
 
I projekt med flera produktägare måste visionen vara enhetlig mellan samtliga 
produktägare och intressenter. Vidare ska vikten hos produktägarnas gemensamma 
vision fokuseras på en överensstämmande förståelse för vad meningen av produkten 
som ska skapas är (Saddington, 2012). 
 

2.4.7 Lagspelare 
 
Produktägaren måste fungera som en lagspelare då denne ingår i Scrumteamet. 
Produktägaren, ScrumMastern och utvecklingsteamet måste ha ett nära samarbete 
genom hela projektet (Pichler, 2010; Rubin, 2012). Vidare beskriver Rubin (2012) hur 
överbelastade produktägare i större projekt kan fördela produktägaransvar och skapa 
ett så kallat produktägarlag. Detta kommer resultera i att produktägaren får 
vägledning och feedback. Skulle detta produktägarlag förekomma inom ett 
Scrumprojekt är det av stor vikt att den ursprungliga produktägaren står som slutlig 
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beslutsfattare. Vid omfattande projekt så kommer produktägaren inte att kunna 
engagerat hantera flera lag utan då bör en överordnande produktägare tillsättas. Denna 
sitter hierarkiskt sätt en nivå över produktägarna och har till uppgift att koordinera 
produktägarna. Varje enskild produktägare ska fortfarande ha tillräckligt med mandat 
för att kunna ta beslut på deras nivå (Rubin, 2012). 
 

2.4.8 Förhandlare 
 
Produktägaren måste kunna förhandla mellan intressenter för att kunna skapa enighet 
för vad som kan förväntas av Scrumteamets arbete. Sprinter kommer därmed att bidra 
som en milstolpe för att reda ut eventuella funktionella och ekonomiska missförstånd 
mellan kund och Scrumteamet (Rubin, 2012). Eftersom produktägaren kommunicerar 
kundens krav ska rollen kunna förhandla dessa mellan kund och teamet (Pichler, 
2010; Schwaber, 2004). Produktägare måste kunna förhandla för sin vision under 
portfolioplaneringsmöten med intressenter om resurser gentemot sin produkt (Rubin, 
2012). 
 
 

2.5 Beställare 
 
I vissa fall är produktägaren och beställaren samma person, vilket är vanligt i interna 
utvecklingsprojekt. När det gäller externa utvecklingsprojekt kan beställaren vara en 
mängd olika personer (Sutherland, 2010). Detta medför att beställaren kan vara 
delaktig i Scrumteamet men även stå utanför. Vad som skiljer Scrum från traditionella 
systemutvecklingsprojekt är att beställaren kan justera avkastningen på investeringen 
kontinuerligt (Schwaber, 2004). 
 

 
Figur 2.2: Beställaren (Moniruzzaman & Hossain, 2013) 
 
Figur 2.2 visar hur interaktionen sker mellan beställare och produktägare samt 
utvecklingen av produkten. Interaktionen mellan beställare och produktägare gör det 
enklare för beställaren att skapa en vision av den framtida produkten (Moniruzzaman 
& Hossain, 2013).  
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2.6 Teoretisk undersökningstabell 
 
Vi har gjort en tabell som är baserad på vår litteraturgenomgång i delkapitel 2.4. Till 
vänster visas vilka färdigheter som kan kopplas till de referenser vi har använt i vår 
litteratur. Referenserna är listade till höger i tabellen. För att visa vilken färdighet som 
kopplas till vilken författare så har färdigheterna blivit tilldelade ett nummer. Numret 
står i klammer efter författarens namn om denna färdighet beskrivs av författaren.  
 
Exempel. Pichler, Schwaber samt Sverrisdottir et al. skriver om kommunikation. 
Kommunikation har nummer 4, därmed har dessa tre författare numret 4 efter sitt 
namn.  
 
 
Tabell 2.1: Undersökningstabell teori  

Färdighet Författare (Litteratur) 
	  

1. Kvalificerad	  
2. Engagerad 
3. Beslutsförmåga 
4. Kommunikativ 
5. Ledare 
6. Visionär 
7. Lagspelare 
8. Förhandlare 

 
Pichler (2010), [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
 
Rubin (2012), [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
 
Schwaber (2004), [6, 7, 8] 
 
Sverrisdottir et al. (2014), [4, 6] 
 
Saddington (2012), [6] 
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3  Metod 
 
 
I detta kapitel presenterar vi vårt tillvägagångssätt till hur vi har utfört vårt 
förberedande arbete, vår datainsamling och analysen av data som vi har samlat in för 
att besvara vår forskningsfråga: Hur kan praktikernas förväntningar på 
produktägarens färdigheter kopplas till vad som står i teorin? 
 
Vi presenterar även utformningen och genomförandet av våra intervjuer. Vi har 
genomfört en kvalitativ studie där vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer 
med personer som har erfarenhet inom Scrumprojekt. Våra intervjuer har haft 
avsikten att ge svar på färdigheter som förväntas av produktägare enligt ett fåtal 
yrkesverksamma inom IT-branschen för att sedan koppla de till vår 
litteraturgenomgång. 
 
 

3.1 Val av undersökningsmetod 
 
Det finns av resursmässiga skäl två angreppssätt att samla intervjudata; intensiv och 
extensiv. Den intensiva uppläggningen är med få enheter och många variabler. Den 
extensiva uppläggningen är med många enheter och få variabler (Jacobsen, 2002). 
Jacobsen (2002) skriver att den ideala uppläggningen med många enheter och många 
variabler oftast är omöjlig på grund av brist på tid och pengar.  
 
Vi valde den intensiva uppläggningen för att kunna gå mer i djupet och därmed ha 
möjligheten att undersöka varför informanten förväntar sig en viss färdighet av en 
produktägare. Det är svårt att ställa följdfrågor om du utgår ifrån den extensiva 
uppläggningen vilket gör informationen mer generaliserande och övergripande 
(Jacobsen). Vi valde därmed att genomföra semistrukturerade intervjuer i åtanke att vi 
ville att våra intervjupersoner skulle vara öppna gällande sina åsikter, utveckla sina 
svar samt att ge oss möjligheten att ställa följdfrågor. 
 
Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var mest lämpliga då de ger utförliga svar 
och inte styr informanternas svar. Vid några tillfällen har detta varit omöjligt att 
uppnå och vi har därmed fått styra vissa av informanternas svar.  
 
 

3.2 Utformning av intervju 
 
Vi valde att göra öppna individuella intervjuer ansikte mot ansikte. Jacobsen (2002) 
skriver att denna typ av intervju är kostnadskrävande i form av tid och eventuellt 
pengar då undersökaren måste förflytta sig fysiskt från en plats till en annan. Trots 
detta menar vi i enlighet med Jacobsen (2002) att det gynnar sig att föra intervjun 
ansikte mot ansikte då personer tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen vid 
besöksintervju än via telefon. Vi har endast förflyttat oss i Skåne vilket gjorde 
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uppgiften mindre tidskrävande. Jacobsen (2002) skriver även att i en telefonintervju 
är det lättare för intervjuobjektet att ljuga och att det är lättare att föra ett öppet samtal 
vid en besöksintervju. Vi valde den öppna intervjuformen för att kunna få så öppna 
svar så möjligt och på så sätt vara mer säkra på att få informantens uppriktiga åsikt. 
Frågorna vi har utformat är till viss del strukturerade då de har en fast ordningsföljd 
men har lämnats öppna då de ger rum till följdfrågor och en öppen diskussion. 
 

3.2.1 Intervjuguide 
 
Intervjufrågorna är av tre öppna frågor. På detta sätt kunde vi inte styra 
informanternas svar vilket enligt Jacobsen (2002) är något som bör undvikas. 
Intervjun ska formas så att de synpunkter som kommer fram är resultatet av 
undersökningsenheternas egna uppfattningar och de bör själva få styra utvecklingen 
av intervjun (Holme & Solvang, 1997). Vid intervjuerna använde vi en checklista för 
att kryssa av om ett av nyckelorden från den undersökta litteraturen togs upp. Detta 
för att vid transkribering ha en översikt av vad informanten hade tagit upp. Detta 
hjälpte oss även att ställa följdfrågor som inte var bestämda på förhand. När en fråga 
inte är ledande är det stor sannolikhet för att det som intervjupersonen nämner först är 
det den tänker mest på (Jacobsen, 2002). Detta var en utgångspunkt för oss då vi ville 
föra en så öppen dialog som möjligt. Frågorna presenteras nedan i tabell 3.1. En 
motivation till frågorna ges under tabellen. 
 
Tabell 3.1: Intervjuguide 

 
Hur introducerades du till Scrum? 
Detta är vår inledande fråga till informanten. Frågan ställs för att få en överblick av 
vem informanten är, hur länge den arbetat med Scrum, samt för att leda in samtalet på 
agila metoder och Scrum. 
 
Vilka egenskaper och förmågor förväntar du dig av en produktägare? 
Den andra frågan har syftet att låta informanten själv ta upp egenskaper och förmågor 
som den förväntar sig av en produktägare. Genom att låta informanten själv nämna 

Intervjufrågor Checklista 
Hur introducerades du till Scrum? 
 

Kvalificerad 
 
Engagerad 
 
Beslutsförmåga 
 
Kommunikativ 
 
Ledare 
 
Visionär 
 
Lagspelare 
 
Förhandlare 

Vilka egenskaper och förmågor förväntar 
du dig av en produktägare? 

Vilka kunskaper förväntar du dig av en 
produktägare? 
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dessa färdigheter kan vi vidare leda intervjun utan att styra och förvränga 
informantens svar och samtidigt söka djupare motivation till informantens påstående.  
 
Vilka kunskaper förväntar du dig av en produktägare? 
Frågan ställs för att ge ytterligare möjlighet att ta upp färdigheter. Många definierar 
färdigheter på olika sätt och genom att använda ordet kunskap lämnar vi möjlighet till 
komplettering i intervjun. Samma teknik används vid denna fråga som tidigare fråga.  
 

3.2.2 Urvalsstrategi och informanter 
 
Ett problem i de flesta undersökningar är att vi inte kan undersöka alla enheter vi vill 
(Jacobsen, 2002). Holme och Solvang (1997) skriver att vad man vill är att få tag i 
enheter som kan räknas med att ge en mer nyanserad bild av ämnet som undersöks. Vi 
har med vår problemformulering avgränsat oss till att endast kunna intervjua personer 
som har erfarenhet inom Scrumprojekt. Jacobsen (2002) skriver att urvalet av enheter 
har stor betydelse för tillförlitligheten och trovärdigheten av undersökningen. Detta 
gör att det är viktigt att avgränsa sig rätt. Därmed blev första uppgiften att hitta 
företag som arbetar med Scrum. Sedan fick vi gå efter personer som vi vet har jobbat i 
systemutvecklingsprojekt som tillämpar Scrum och som vi vet har erfarenhet inom de 
olika rollerna och som vi därför menar är lämpade till att ge trovärdig information. 
Informanterna presenteras i Tabell 3.2 nedan. 
 
Tabell 3.2: Informanter 

 
 

I1   

Roll 
Management Consultant & Project Delivery 
Responsible 

Högsta avslutade utbildning Civilingenjör i Datateknik vid LTH 
Arbetslivserfarenhet inom IT 
branschen 11 år 

Annan relevant information 
Är Certified ScrumMaster. Certified Product Owner 
samt Certified Scrum Professional. 

I2   
Roll CTO (Chief Technical Officer) 
Högsta avslutade utbildning Gymnasieexamen 
Arbetslivserfarenhet inom IT 
branschen 17 år 
Annan relevant information Är Certified ScrumMaster.  
I3   
Roll Senior systemutvecklare 
Högsta avslutade utbildning Relevant KY utbildning 
Arbetslivserfarenhet inom IT 
branschen 14 år. 
Annan relevant information Arbetat ca 7 år med Scrum. 
I4   
Roll Systemutvecklare, produktägare 
Högsta avslutade utbildning Kand. Systemvetenskap 
Arbetslivserfarenhet inom IT 
branschen Okänt 
Annan relevant information Är Certified ScrumMaster. 
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3.3 Genomförande av intervju 
 
Informanterna kontaktades via mail där vi kort beskrev ämnet och syftet med 
undersökningen.  
 
I1 intervjuades på en neutral plats i Lund som personen själv valde ut. Vi ville att alla 
våra informanter skulle välja plats i enlighet med Jacobsen (2002) för att 
informanterna skulle känna sig trygga på platsen. Vi inledde med att fråga hur I1 
introducerades till Scrum och därifrån flöt diskussionen på. I1 var noga med svaren 
och kunde svara utförligt på alla frågor.  
 
Även I2 intervjuades på neutral plats vilket var den samma som I1. Detta gjorde att 
även vi kände oss mer trygga i denna miljö. Vi inledde med samma fråga om hur I2 
introducerades till Scrum och fick sedan förklara vårt syfte lite närmre. Därefter 
kunde I2 svara grundligt på alla frågor.  
 
Intervjun med I3 tog plats på företagets kontor i Helsingborg. I3 bemötte oss väl och 
vi kunde sitta i lugn och ro i ett av deras lediga rum.  
 
Intervjun med I4 hölls på företagets kontor i centrala Lund. Även här satt vi i ett av 
konferensrummen utan några störningar. Informanten besvarade öppet på frågorna. 
 
 

3.4 Empirisk analys 
 
För att få en översikt av analysprocessen skriver Jacobsen (2002) att det rör sig om tre 
saker, beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination.  
 
Intervjuer ska registreras så noggrant som det går. Detta kallas tjocka beskrivningar, 
vilket är rika på detaljer, analyser och variationer (Jacobsen, 2002). Vi har därför 
transkriberat varje intervju genom att lyssna igenom ljudinspelningen. Varje 
transkript har fått sin egen tabell som är systematiserad med ett nummer för varje rad 
för att uppnå simplicitet. På så sätt kan läsaren lättare orientera sig i transkripten.  
 
Vidare skriver Jacobsen (2002) att den överskådliga informationen måste 
systematiseras och reduceras. För att få en överblick av informationen sållade vi bort 
all irrelevant information och kopplade informanternas svar till litteratur vi har hittat. 
Den sista delen av analysen är kombinationsfasen. Denna används för att hitta 
anknytningar mellan insamlad data (Jacobsen, 2002).  
 

3.4.1 Kompletterande datainsamling 
 
Under analysen av empiri framkom det ytterligare en färdighet som produktägaren 
förväntas att ha, den coachande färdigheten. Eftersom coach inte framkommer i den 
undersökta litteraturen så valde vi att utforska denna vidare. Detta genomfördes med 
kompletterande mail (presenteras i bilaga 5) till informanterna för att undersöka hur 
de ställer sig till denna färdighet.  
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3.5 Reliabilitet och validitet av tillvägagångssätt 
 
Jacobsen (2002) skriver att reliabilitet och validitet måste granskas i linje med 
metodval. Resultat samt metodvalet ska därmed analyseras för att se om det speglar 
en korrekt bild av verkligheten. Jacobsen (2002) påpekar att en undersökning alltid 
ska försöka minimera problem med reliabilitet och validitet. I vår kvalitativa studie så 
var det av intresse att informanterna hade erfarenhet av Scrum vilket de har. 
Informanterna refererade till verkliga händelser som de själv har varit med om vilket 
Jacobsen (2002) benämner som förstahandskällor. Våra informanter är även 
oberoende av varandra som kan anses ge en giltig beskrivning av fenomenet. 
Intervjuerna har även spelats in i enlighet med Jacobsen (2002) för att säkerställa att 
det inte förekommer slarv vid anteckning och analys av data. 
 
Då vi har gjort en kvalitativ undersökning med få informanter kan inte resultatet 
generaliseras. Däremot kan resultatet, som Jacobsen (2002) skriver, göras sannolikt 
men inte bevisas. Detta innebär att vi med hjälp av vår empiri har kunnat se till 
likheter och skillnader mellan informanternas svar och argumentera för att ett rön kan 
generaliseras.  
 
 

3.6 Etiska aspekter 
 
Då en undersökning i regel bryter in i enskilda individers privata sfär har vi i enlighet 
med Jacobsen (2002) försökt uppfylla de tre grundkraven som undersökningen bör 
uppfylla, vilka är informerat samtycke, krav på privatliv samt krav att bli korrekt 
återgiven.  
 
För att uppfylla informerat samtycke har informanterna under inga omständigheter 
tvungits deltaga. Personen som intervjuas måste själv få bestämma om sitt deltagande 
i undersökningen (Jacobsen, 2002). Vi har kontaktat fler personer än vi har intervjuat 
och vid nej till samtycke har vi respekterat detta. De som har deltagit har via 
mailförfrågor svarat ja till att deltaga vilket vi har tolkat som att ett visst intresse av 
undersökningen finns. För att informanterna fritt ska kunna deltaga måste de enligt 
Holme & Solvang (1997) även ha full information om undersökningens syfte. Vi har i 
vår förfrågan varit precisa med vår frågeställning och syftet med uppsatsen.  
 
Lika viktigt som informerat samtycke är informantens rätt till privatliv då det kan 
förekomma känslig information i undersökningen (Jacobsen, 2002). Vi valde därför 
att på förhand erbjuda våra informanter full anonymitet av person- och företagsnamn.  
 
Krav att bli korrekt återgiven är det sista grundkravet. Här skriver Jacobsen (2002) att 
vi i den utsträckning som möjligt ska försöka återge resultatet i rätt sammanhang. 
Därför har vi först transkriberat alla intervju som bifogade bilagor och sedan 
analyserat vår empiri.  
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4   Empiri och analys 
 
 
Vår empiriska undersökning har genomförts i form av semistrukturerade intervjuer 
vilka kommer att presenteras i detta kapitel. För denna uppsats har vi valt fyra 
informanter som alla är aktiva inom IT branschen. Vi har valt att anonymisera 
informanterna då vi sökt en högre grad av öppenhet i deras svar. I tabellen under 
presenteras vilken färdighet som kan kopplas till vilken informant. Sedan beskrivs 
och analyseras informanternas svar. I tabell 4.1 visas vilka färdigheter informanterna 
har nämnt. 
 
Tabell 4.1: Översiktstabell empiri 

 
 

4.1 Kvalificerad 
 
Av de fyra informanterna har samtliga informanter nämnt och diskuterat färdigheten 
kvalificerad hos produktägaren.  
 
I1 menar att produktägaren ska sammanfatta hela organisationens affärsutvecklande 
roller. Vidare menar I1 att produktägaren måste förstå vad som händer på ett 
socioekonomiskt plan och vara insatt i marknaden, branschen och domänen för att 
därmed förstå vilket kundsegment produkten ska rikta sig mot. Produktägarens 
främsta kunskap ska ligga kring produkten och vilka funktioner som är värda att 
prioritera. I1 säger att produktägaren måste kunna avgöra om funktionaliteten 
kommer att ge en god avkastning och vid tveksamma beslut ge utrymme för 
alternativa lösningar. I1 säger att produktägarens fokus ska ligga på en affärsmässig 
nivå och inte gräva ner sig i tekniska detaljer. Produktägaren ska istället ge tekniska 
förutsättningar för produkten. I1 menar att produktägarens uppgift är att försvara det 
som är av affärsmässigt värde för produkten. 
 
I2 väljer att lyfta fram den affärsmässiga förmågan genom att påpeka att den tekniska 
delen oftast spelar mindre roll för produktägaren. I2 menar vidare att produktägaren 
ständigt måste ta input från marknaden. Det är viktigt för produktägaren att veta vad 
som händer på marknaden för att därefter kunna ta beslut om vad som är viktigt för 

Färdighet Informant 
1. Kvalificerad 
2. Engagerad 
3. Beslutsförmåga 
4. Kommunikativ 
5. Ledare 
6. Visionär 
7. Lagspelare 
8. Förhandlare 
9. Coach 

 
Informant 1 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9] 
 
Informant 2 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
 
Informant 3 [1, 2, 3, 5] 
 
Informant 4 [1, 2, 3, 4, 7, 8] 
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produkten. I2 påpekar att en produktägare kan ha många bra färdigheter, men att 
kunna marknaden är en avsevärd fördel. Utöver detta kan även produktägarens 
kunskap kompletteras med nischade kunskaper från Scrumteamet. Som produktägare 
spelar branschkunskapen oftast roll, varje erfarenhet är relevant för sin del av 
projektet. 
 
I3 väljer under sin intervju att hålla med om att produktägaren bör vara affärsinriktad 
och därmed ha affärsfokus. I3 menar även att det är viktigt för produktägaren att 
förstå sin bransch och marknad. 
 
Att vara en förmedlare mellan teamet och kunden är något som I4 lyfter vid intervjun. 
En produktägare ska ha förståelse för kundens organisation och veta hur och varför de 
arbetar på ett visst sätt. I4 beskriver att anledningen till detta är att kunna förklara för 
utvecklarna varför man ska utveckla en funktion att fungera på ett visst sätt. I4 
nämner att rollen som produktägare innebär att skapa det största möjliga värde för 
organisationen som köpt tjänsten eller produkten. I4 säger även att det är viktigt för en 
produktägare att vara kvalificerad för att kunna ta ekonomiska beslut utan att behöva 
vända sig till ledningen varje gång. Det är upp till produktägaren att avgöra vilka 
funktioner som kommer att skapa värde för produkten. Vidare säger I4 att 
produktägaren även måste ha förmågan att beskriva varför det är värt att lägga mer tid 
på särskilda värdeskapande funktionaliteter och kunna redogöra för om vissa 
funktioner drog över budget och varför. 
 

4.1.1 Analys 
 
Samtliga informanter är eniga om att produktägaren ska vara kvalificerad. Vidare 
beskriver informanterna att det är viktigt för produkten och därmed projektet att 
produktägaren förstår marknaden och ekonomiska aspekter kring produktens värde. 
Både I1 och I2 väljer att påpeka att den kvalificerade färdigheten och förståelsen av 
marknaden väger tyngre än den tekniska förståelsen. I4 säger att det är viktigt att 
kunna förklara värdet i att lägga mer resurser på en särskild funktionalitet för kunden. 
I1, I2 och I3 påpekar att den ekonomiska förmågan är viktig då de menar att det är av 
stor vikt att förstå kostnader kring utveckling, vilket bland annat I4 lyfter fram och 
menar att för sin organisation så räknar dem att en krona nyutveckling kostar tre 
kronor att förvalta. 
 
 

4.2 Engagerad 
 
Samtliga av informanterna har nämnt engagerad som en färdighet produktägaren 
förväntas ha. 
 
I1 lyfter fram engagemang som en del i att brinna för och förmedla sin vision och 
sälja in visionen till alla inblandade. Produktägaren ska engagera sig i produkten för 
att motivera utvecklarna, detta för att skapa en gemensam vision. 
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I2 menar att genom att leda ett team måste produktägaren skapa engagemang i arbetet 
då visionen måste förmedlas. Produktägaren måste därför engagera sig i produkten 
som ska produceras. 
 
I3 menar att engagemang är viktigt från produktägarens sida då det ska finnas en vilja 
att gå ner och specificera vad som ska göras. Framförallt ska produktägaren vara 
intresserad av att närvara för att kunna vara med i diskussionen. 
 
I4 menar att produktägaren från startfasen ska påpeka för kunden att det kommer att 
krävas kontinuerlig interaktion över längre tid. 
 
”Okej om ni skriver på den här offerten då kommer du och jag prata varannan dag 
nu i ett år eller två år framöver för att det är mycket att göra.” – (Bilaga 4, rad 10) 
 

4.2.1 Analys 
 
I1 och I2 menar båda att rollen som produktägare innefattar att engagerat och 
motiverande kunna förmedla och sälja in sin vision så att intressenter inser värdet i att 
skapa produkten. I2 utvecklar detta med att tillägga att produktägaren bör ha social 
kompetens för att kunna ha en nära relation med utvecklingsteamet, vilket I2 menar 
kommer att medverka till att utvecklingsteamet engageras i visionen. I4 anmärker 
kontinuerlig interaktion mot kund som en del av produktägarens engagemang. I3 
skiljer sig från resterande informanter och säger att produktägaren bör ha viljan att 
förklara i detalj då utvecklingsteamet ibland kan få lösa specifikationer. 
 
 

4.3 Beslutsförmåga 
 
Samtliga informanter belyste produktägarens färdighet som beslutsfattare. 
 
I1 säger att produktägaren ska ta beslut gällande ordningen och prioriteringar av 
backloggen. Vidare menar informanten att produktägaren borde förstå arkitekturen 
och uppsättningen men inte besluta kring det. Utvecklingsteamet ska vara 
självorganiserande. 
 
I2 är menar att produktägaren är den som har fullt mandat för att bestämma och 
prioritera ordningen av saker som ska göras. Informanten skiljer på projektledare och 
produktägare och exemplifierar att projektledaren är personen som ska få saker utfört 
och saknar mandat för att själv ta beslut, medan produktägaren har förtroende från 
ledningen och kan besluta vad och hur saker ska utföras. 
 
”De har kanske inte ett budgetansvar att de kan anställa en person om de känner för 
det, även om det vore trevligt…” – (Bilaga 2, rad 14) 
 
I2 säger att produktägaren måste lyssna på det som händer runtomkring, men i 
slutändan är det ändå produktägaren som har friheten till att ta beslut. Detta utvecklas 
med att produktägaren ska lyssna på alla inblandade och sedan besluta vad tiden ska 
läggas på. I2 nämner att det inte är frågan om beslut gällande vilket ramverk, det vill 
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säga de tekniska detaljerna. Däremot ska produktägaren ta beslut angående 
funktionaliteten av produkten samt prioriteringen av uppgifter som ska utföras. 
 
I3 är bestämd på att produktägaren ska ha affärsfokus och inte lägga sig i beslut som 
rör de tekniska detaljerna. 
 
Vid beslut nämner I4 utifrån sin egen erfarenhet att vissa beslut tas vidare till VD:n. 
Informanten menar vidare att det är kunden som tar beslut om produktens 
funktionalitet men att produktägaren kan säga till om det inte är det mest förnuftiga 
valet. 
 

4.3.1 Analys 
 
Flera av informanterna menar att vara ute och lyssna på marknaden och 
organisationen är viktigt för beslutfattande. I2 utvecklar med att detta agerar som 
beslutsunderlag för att veta vad som ska prioriteras vilket instämmer med I1 som 
säger att produktägaren beslutar kring ordning och prioritering. I2 och I4 menar att 
produktägaren måste genomsyras av färdigheten att kunna ta beslut och att förtroende 
från ledningen har en positiv effekt vid tilldelat mandat. I4 skiljer sig från I2 genom 
att säga att det finns beslut som varken produktägaren eller kontaktpersonen har 
befogenhet till att ta som då kommer att vidarebefordras till en högre instans. Vidare 
tycker I2 att produktägaren ska ha större förtroende från ledningen gentemot de 
traditionella rollerna. I2 är den enda som säger att produktägaren är en med fullt 
mandat för att bestämma och prioritera ordningen för vad som ska göras. 
 
 

4.4 Kommunikativ 
 
Att produktägaren måste kunna kommunicera nämnde I1, I2 och I4. 
 
I1 säger att det är självklart att en produktägare måste kunna kommunicera. Detta 
måste igen balanseras med att vara lyhörd. En produktägare som är duktig i sin roll 
ska kunna ta feedback från utvecklingsteamet och ta till sig vad de säger. I1 motiverar 
svaret med att produktägaren ska kunna förstå utifrån denna feedback att saker kanske 
borde göras annorlunda. Vidare menar I1 att produktägaren även måste ha kunskap 
om mjukvaran som används.  
 
”En duktig produktägare snappar liksom upp det, en dålig produktägare kör alltid sitt 
race.” – (Bilaga 1, rad 10) 
 
I2 påpekar att produktägaren måste kunna kommunicera, därför är det bra om rollen 
fylls av en med en teknisk bakgrund. I2 utvecklar detta med att en teknisk kunskap 
bidrar till att kommunikationen mot utvecklingsteamet förbättras. Däremot kan det 
bero på vilket företag det gäller och vilken typ av produkt som utvecklas. I2 säger att 
produktägare är en person som lyssnar på alla inblandade, både internt och externt. 
Genom att lyssna på alla intressenter runtomkring kan produktägaren prioritera vad 
som ska göras. Enligt I2 är produktägarens ständiga jobb att lyssna på kunden. I2 
utvecklar detta med att om produktägaren saknar kunskap för att ta ett visst beslut är 
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det viktigt att gå till utvecklingsteamet eller andra intressenter för att få input, därefter 
kan produktägaren fatta rätt beslut. 
 
I4 nämner att produktägaren ska ha den tekniska förståelsen för att kunna 
kommunicera med utvecklingsteamet och kunna förklara saker mer detaljrikt. I4 säger 
vidare att produktägaren även ska kunna ha förståelse för hur kunden vill ha saker 
förklarade för sig, detta utvecklar I4 med att produktägaren ska vara en form av 
medlare mellan de olika parterna så det inte uppstår missuppfattningar. Det ska finnas 
en transparens i kommunikationen. I4 poängterar att det även är viktigt att lyssna. 
 
”Men sen är det ju alltid så att någon ska ju assistera fakturorna också, så då måste 
man ändå lyssna till viss del.” – (Bilaga 4, rad 8) 
 
I4 menar även att kommunikationen är viktig framförallt då produktägarens ansvar är 
att förmedla besked som överskridande av budget eller att tiden inte räckte till. Dessa 
typer av besked ska förmedlas omgående och bestämt.  
 

4.4.1 Analys 
 
I1, I2 och I4 ser det som en självklarhet att produktägaren måste kunna kommunicera 
men även att det krävs en balans mellan att kunna lyssna, ta åt sig feedback och 
samtala. Till skillnad från resterande informanter så menar I4 att produktägaren bör 
inneha en teknisk förståelse för att lättare kommunicera med utvecklingsteamet för att 
eventuellt kunna förmedla sin vision lättare. Genom att förstå hur kundens 
organisation arbetar kommer det att bli lättare att förklara för utvecklarna varför dem 
utför sitt arbete på ett givet sätt. Utöver detta skiljer sig även I4 från övriga 
informanter genom att påstå att det är viktigt att det finns en skillnad gällande den 
tekniska aspekten i kommunikationen mot utvecklingsteamet och kunden. Däremot 
kan den tekniska kunskapen bidra till att underlätta för att ta fram och precisera vad 
det är som kunden egentligen vill ha. 
 
I1 menar att val av ramverk eller programmeringsspråk i främsta hand ska komma 
ifrån utvecklingsteamets sida. Däremot så menar I1 att produktägaren måste ha 
kunskap om den mjukvaran som kommer att behandlas. 
 
I1, I2 och I4 beskriver produktägaren som en person som måste kunna lyssna och vara 
lyhörd när denne arbetar med intressenter i dess omgivning. Genom att vara lyhörd 
menar I4 att produktägaren kommer att kunna bestämma med utvecklingsteamet vad 
som går att lova kunden under en given tidsram. I1 och I2 menar att genom att ta 
input från utvecklingsteamet så kan produktägaren komma fram till vad som är 
möjligt att inkludera i produkten, och därmed vidarebefordra det till kunden. Båda 
nämner att feedback från de inblandade kan få produktägaren att fatta bättre beslut. 
Endast I1 uppgav att en produktägare måste förstå de trender som råder inom 
branschen och skiljer sig därmed från övriga informanter. 
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4.5 Ledare 
 
Av de fyra informanterna har I1, I2 och I3 nämnt och diskuterat färdigheten som 
ledare hos produktägaren. 
 
I1 väljer att nämna att en bra produktägare bör behärska ledaregenskaper. 
Informanten menar att det som går under ledare är något som kännetecknar en bra 
produktägare. Produktägaren måste kunna tala med en tydlig röst, visa tydligt sina 
ambitioner och också kunna förklara saker på ett bra sätt. Det handlar då om att 
passionerat kunna leda teamet mot visionen. 
 
”… alltså mycket handlar för mig om ledaregenskaper alltså det man lägger som en 
ledare. ” – (Bilaga 1, rad 10) 
 
I1 påpekar att det är bra om en produktägare tillhandahåller ledar- och 
chefsegenskaper. Informanten menar att det är viktigt för produktägaren att låta 
teamet självorganisera. I1 motiverar svaret med att Scrum innebär att man vill ha ett 
autonomt, självorganiserande och tvärfunktionellt team. Går en produktägare in 
alldeles för mycket på detaljnivå kommer teamet ta fram den lösningen som 
produktägaren vill ha tekniskt, men kanske inte den som är bäst för att uppfylla 
”business caset”. 
 
I2 nämner att erfarenhet av att ha varit produktägare tidigare är en fördel. Däremot 
menar informanten att man inte kan begära att alla har varit produktägare tidigare, de 
måste börja någonstans. Som ny produktägare är det därför bra att man har en tidigare 
erfarenhet av att leda team och vara en ledare. 
 
I3 ställer sig emot att produktägaren bör vara en ledare och utvecklar med att en 
produktägare ska agera som kravställare och att det inte är samma sak som ledare. 
Produktägaren ska inte styra utvecklingsförloppet utan det ska göras inom teamet. 
 
”Nej inte ledare, den ska ju bara agera som en kravställare. Och det är ju inte samma 
sak som ledare utan det är ju, för det handlar ju inte om att den produktägaren ska 
styra utvecklingsförloppet, det bör ju göras inom teamet.” – (Bilaga 3, rad 26)  
 

4.5.1 Analys 
 
Vid våra intervjuer har informanterna pekat på olika synsätt om hur ledarfärdigheten 
återspeglas hos en produktägare. I2 talar om att det är en fördel att om man får in en 
som är ny i rollen så är det bra att ha med sig tidigare erfarenhet som ledare, det är 
således av relevans för en produktägare att ha ledarfärdighet. I1 säger tidigt i intervjun 
att en av de relevanta färdigheterna för en produktägare är just ledare. I3 ställer sig 
däremot emot I1 och I2 och menar att en produktägare inte ska ses som en ledare, 
utan endast som en kravställare. I3 menar att produktägaren inte ska leda 
utvecklingsförloppet utan endast ställa krav. Något som I1 lägger tyngd på är att 
produktägaren inte ska detaljstyra utvecklingen, detta kan motverka 
självorganisationen i projektet. Detta går i linje med vad I3 säger om att 
produktägaren inte ska styra utvecklingsförloppet. 
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4.6 Visionär 
 
Av våra fyra informanter har I1 och I2 lyft fram att produktägaren ska vara en 
visionär.  
 
I1 menar att den pedagogiska egenskapen hos produktägare är att först kunna förklara 
och förmedla sin vision av produkten för att sedan kunna beskriva hur visionen ska 
genomföras. I1 beskriver detta med att produktägaren måste säga på vilket sätt saker 
ska göras samt i vilken ordning de ska göras i. Det är därför produktägarens ansvar att 
berätta om vad teamet ska åstadkomma tillsammans. Produktägaren ska därmed inte 
endast kunna förmedla en vision utan även exekveringen av den. 
 
“En produktägare som inte kan få teamet att brinna för visionen är kass, men en 
produktägare som inte kan leverera sin produkt till rätt budget, scope och kvalité är 
också kass.” – (Bilaga 1, rad 12) 
 
I2 säger att produktägaren ingår i teamet, då teamet inte bara ska bestå av utvecklare 
och testare. I2 utvecklar detta genom att säga att om ett företag vill bygga en produkt 
så måste teamet bestå av medlemmar med olika passioner och fokusområden där en 
person har visionen, vilket i Scrum är produktägaren. Därför måste produktägaren 
skapa motivation och engagemang när visionen förmedlas.  
 

4.6.1 Analys 
 
I1 och I2 har en gemensam syn gällande vikten av att kunna producera en vision för 
produkten och förmedla denna till utvecklingsteamet. I2 lägger extra stor vikt på att 
visionen ska skapas i samarbete med intressenter. I1 och I2 beskriver även att en 
produktägare måste kunna brinna för sin vision och därmed kunna engagera 
utvecklingsteamet för det som ska produceras. I1 skiljer sig från I2 vid att benämna 
produktägaren som pedagogisk då visionen inte bara ska förmedlas men även 
exekveras. 
 
 

4.7 Lagspelare 
 
Av informanterna tar I2 och I4 upp produktägaren som en lagspelare. 
 
I2 säger att teamet är bredare än bara utvecklarna och de testare som går under 
namnet team. Gemensamt har teamet ett mål att leverera produkten och 
produktägaren ingår i det teamet. I2 menar att den sociala kompetensen är viktig för 
att ha en väldigt nära relation med utvecklingsteamet och ha en viss kontakt med 
kunder som ingen annan har. 
 
I4 menar att produktägaren ska ha ett nära samarbete med både kund och 
utvecklingsteam för att leverera högsta möjliga värdet av en produkt. Informanten 
säger vidare att ett nära samarbete krävs genom hela projektet då kunden kan få nya 
behov under utvecklingstiden. 
 



                                                                          Produktägarens förväntade färdigheter i Scrumprojekt   
  Hult, Klaening & Mazur 
 

 30 

4.7.1 Analys 
 
Båda informanterna poängterar att produktägaren ska samarbeta med de inblandade. 
I2 skiljer sig från I4 genom att framhäva att den sociala kompetensen krävs för en 
nära relation med utvecklingsteamet. I2 å andra sidan betonar kundens ändrade krav 
som ett skäl till att ett nära samarbete är viktigt. 
 
 

4.8 Förhandlare 
 
Av de fyra informanterna har I2 och I4 nämnt och diskuterat produktägarens färdighet 
som förhandlare. 
 
I2 säger att det kan förekomma krav som inte är realistiska vilket bidrar till att 
produktägaren måste förhandla bort dem. I2 menar även att produktägaren ska ha 
förmågan att lyssna och ta input från Scrumteamet likaväl som andra intressenter och 
stå upp mot saker som inte följer visionen. Då produktägaren har visionen för den 
slutliga produkten är det produktägaren som ska ha förmågan att förhandla fram vad 
som går i linje eller är rätt för produkten. 
 
I4 understryker att produktägaren måste ha en förmåga att förhandla mot intressenter i 
projektet. Informanten exemplifierar detta genom att produktägaren måste ha 
förmågan att stå upp och förhandla bort invändningar som exempelvis kan komma så 
högt upp i ledningskedjan som från VD:n. I4 utvecklar med att beskriva hur det kan 
handla om att skjuta bort idéer för funktionen som inte går i linje med visionen, eller 
förhandla bort invändningen till en period längre fram i tiden där den är mer lämpad 
att behandlas. 
 

4.8.1 Analys 
 
Både I2 och I4 är eniga om att färdigheten som förhandlare bidrar till möjligheten att 
stå upp mot krav från diverse intressenter i projektet. Förhandlingen kan bidra med att 
få produkten att gå mot den visionen som produktägaren anser är bäst för produkten, 
men även den som uppvisar störst framgång för projektet. 
 
 

4.9 Coach 
 
Av informanterna har endast I1 nämnt färdigheten som coach hos produktägaren. Då 
den undersökta litteraturen inte nämner coach är I2, I3 och I4 svar kopplade till ett 
kompletterande mail.  
 
I1 menar att produktägaren även kan ses som en coach. Informanten exemplifierar 
detta genom att beskriva hur produktägaren ska coacha Scrumteamet till att förstå 
produkten och menar att den coachande färdigheten är bra att inneha. Informanten 
säger att det handlar om att få teamet till att förstå bakgrunden till varför saker utförs 
och hjälpa dem att ha en förståelse för affären. 
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”Jag ser också produktägaren som en coach på ett sätt, för det ofta har man ett nytt 
utvecklingsteam man har en produktägare så måste han ju coacha teamet också till 
att fatta produkten, varför gör vi på detta sättet?”- (Bilaga 1, rad 12) 
 
Behovet av den coachande färdigheten hos en produktägare varierar och är inget som 
en produktägare behöver i alla lägen. Ett exempel på detta är ett projekt som I1 
nyligen deltog i där produktägaren aldrig tog tekniska beslut utan endast berättade om 
visionen, affären och vad han ville få ut av produkten. I1 avslutar med att tillägga att 
en coach ska förstå arkitekturen, men beslutar inte om den utan agerar som coach vid 
sidan om. 
 
I2 menar att det är bra för en produktägare att vara coachande i ledarskapssituationer 
då produktägaren ska både kunna styra och stötta. I2 hävdar att beroende på synsättet 
beträffande rollen så kommer färdigheten lyftas fram mer eller mindre, avhängig av 
om rollen ses på som teamets gruppchef eller som en del av teamet. Informanten 
påpekar att det är bra att erhålla färdigheten för att motivera och inspirera för de mål 
som är gemensamma för teamet.  
 
I3 hävdar att den coachande färdigheten kan vara bra att ha men är inte övertygad om 
att produktägaren bör besitta denna. Detta utvecklas genom att informanten inte 
tycker produktägaren är en roll som är med på en daglig basis.  
 
I4 påpekar att den coachande färdigheten är av nytta då produktägaren ska assistera 
nyckelintressenter med att förstå produkten. Informanten nämner även att det kan ge 
utvecklingsteamet större förståelse om produktens avsikt.  
 

4.9.1 Analys 
 
I1, I2 och I4 är alla överens om att produktägaren bör ses som en coach. 
Informanterna menar att produktägaren har som uppgift att coacha alla inblandade till 
att förstå syftet med varför produkten skapas. I3 skiljer sig från resterande informanter 
och menar att produktägaren inte behöver vara en coach. I1 väljer även att påpeka att 
en produktägare inte bör ta beslut inom den tekniska lösningen, eller exempelvis 
arkitekturen för produkten men bör delta i diskussioner samt lyssna och därigenom 
agera som coach.  
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5  Fördjupad analys och diskussion 
 
 
I detta kapitel kopplar vi ihop insamlad data med den undersökta litteraturen. Här 
analyserar vi likheter och skillnader mellan teori och praktik. I tabell 5.1 visas 
färdigheterna i ordning av antalet informanter som har nämnt en viss färdighet. Vidare 
diskuteras varje färdighet. 
 
Tabell 5.1: Översiktstabell diskussion 

 
 

5.1 Kvalificerad 
 
Samtliga informanter beskriver att produktägaren ska vara kvalificerad och ha 
affärsfokus vilket överensstämmer med Pichler (2010). Flera av informanterna 
beskriver i enlighet med Pichler (2010) att produktägaren utöver domänkunskapen 
ska ha kunskap om att sätta upp en planering och budget. I1, I2 och I3 lägger stor vikt 
på att produktägaren ska lägga större fokus på ekonomiska aspekter än tekniska 
detaljer. I1 menar att tekniska förutsättningar bör förmedlas till utvecklingsteamet 
vilket överensstämmer med Pichler (2010). Vi menar att skillnaden mellan en teknisk 
detalj och förutsättning är stor, där förutsättningar exempelvis kan vara en viss 
tekniskt begränsning medan en teknisk detalj är mer specifik. Vidare bör därmed 
produktägaren veta skillnaden mellan dessa för att inte gå in på utvecklingsteamets 
arbetsuppgifter. 
 
I1 och I2 hävdar att produktägaren även ska vara insatt i branschen och dess marknad 
för att kunna besluta om projektrelaterade funktioner. I1 påpekar att de affärsmässiga 
besluten ska grundas i vilket värde de har för produkten. Vilket även stämmer överens 
med vad I4 menar att rollen syftar till: att skapa en så stor avkastning från produkten 
som möjligt. I4 beskriver även specifikt hur kostsam nyutveckling är vilket vi anser är 

Färdighet Författare (Litteratur) Informant (Empiri) 

1. Kvalificerad Pichler, Rubin I1, I2, I3, I4 

2. Engagerad Pichler, Rubin I1, I2, I3, I4 

3. Beslutsförmåga  Pichler, Rubin I1, I2, I3, I4 

4. Kommunikativ Pichler, Rubin, Sverrisdottir I1, I2, I4 

5. Ledare Pichler, Rubin I1, I2, I3 

6. Visionär 
Pichler, Rubin, Sverrisdottir, Schwaber, 
Saddington I1, I2 

7. Lagspelare Pichler, Rubin, Schwaber I2, I4 

8. Förhandlare Pichler, Rubin, Schwaber I2, I4 

9. Coach   I1 
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en givande faktor att känna till vid utvecklingsprojekt. Vi tror att ett affärsinriktat 
perspektiv kommer bidra till att fokus ligger på produktens värdeskapande effekter 
istället för att exempelvis gå in och lyfta tekniska detaljfrågor.  
 
Flera informanter ger en liknande bild och menar att produktägaren ska kunna 
prioritera sin backlogg utifrån kostnader och funktionernas värde för kunden. Detta 
går i linje med Rubin (2012) som skriver att produktägarens kunskap i branschen 
leder till att rätt prioritering på objekt kan föras i backloggen. Vi tror att genom att gå 
in i produktägarrollen med affärsfokus så kommer prioritering av objekt i backloggen 
att underlättas. Detta genom att granska funktionaliteters utvecklingskostnad för att 
ställa dem mot de värdeskapande effekter som de innebär för kunden. 
 
Rubin (2012) beskriver hur de värdeskapande estimaten på sprinter styr projektets 
gång. Detta är inget som informanterna behandlar vilket vi tolkar som att 
informanterna har ett större fokus på projektets slutmål än att konstant granska 
estimerade avkastningar. Samtliga informanter nämner den kvalificerade färdigheten 
vilket vi tolkar som en väsentlig beståndsdel ur ett produktägarperspektiv. Vi anser att 
utifrån de beslut och prioriteringar som projektet medför så kommer den kvalificerade 
färdigheten att ha en stor inverkan genom projektets gång. 
 
 

5.2 Engagerad 
 
I enlighet med Pichler (2010) så beskriver samtliga informanter att produktägaren 
måste vara engagerad genom hela utvecklingsförloppet. I1 och I2 skiljer sig från 
övriga informanter och den undersökta litteraturen genom att påpeka att det är den 
tänkta visionen som produktägaren ska vara engagerad i och brinna för. I3 står ut från 
mängden genom att säga att en engagerad produktägare ska vilja gå ner och tydligt 
specificera vad som ska göras. 
 
Den undersökta litteraturen hävdar att produktägarens engagemang har mycket att 
göra med hur tillgänglig produktägaren är vilket skiljer sig från det fokus som 
informanterna förmedlar. Flera av informanternas fokus på färdigheten skiljer sig 
även från varandra. I4 påpekar hur engagemang mot externa projekt sker genom att 
exemplifiera hur interaktionen kontinuerligt kommer att fortgå med kunder genom 
Scrumprojekt. Vi tolkar att detta exempel går i linje med hur Rubin (2012) beskriver 
att graden av engagemang påverkar projektets resultat då produktägaren och kunden 
måste hålla ett jämnt samarbete genom projektets gång. Vi anser att fokus gällande 
den engagerade färdigheten kommer att variera beroende på vilken relation 
intressenten har till produktägaren och utefter detta belysa de aspekter som gynnar 
intressenten mest. 
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5.3 Beslutsförmåga 
 
Rubin (2012) hävdar att beslut måste fattas inom rätt tidsram. Flera av informanterna 
påpekar att produktägaren måste kunna ta beslut. Vi tolkar det som att informanternas 
svar tyder på att besluten ska fattas bestämt och inom rätt tidsram. Två av 
informanterna säger att produktägaren ska besluta om ordningen och prioriteringen 
vilket Rubin (2012) samt Schwaber och Sutherland (2013) menar är produktägarens 
största uppgift. 
 
I2 menar att produktägaren ska ha fullt mandat från övre instanser vilket styrks av 
Rubin (2012) som påstår att en produktägare som inte är berättigad att ta beslut är ett 
hinder för systemutvecklingsavdelningar nya till Scrum. I4 menar att det kan finnas 
beslut som måste vidarebefordras till en högre instans. Ledningen måste lita på 
produktägarens beslutsförmåga, annars kan det försena projektet. Produktägaren 
måste ha ledningens uppmärksamhet och ledningen måste ha förtroende till 
produktägaren så att denne får ett beslutsfattande (Pichler, 2010). I4 lyfter även fram 
detta begrepp och menar att produktägaren måste vara förtroendeingivande då den 
ofta måste fatta många viktiga beslut som vanligen måste förmedlas vidare till 
ledningen. I4 menar även att det är viktigt att särskilja på vilket område beslutet 
omfattar exempelvis interna och externa beslut. Vi tolkar det som att I4 inte har haft 
fullt mandat och att företaget kan ha en viss policy på att vissa beslut måste gå via 
ledningen. Vidare kan detta leda till funderande om Scrumprojekten I4 har varit 
produktägare för anammade rollen fullt ut eller ej, där beslutsfattande är fördelat på 
flera personer. Att I2 och I4 skiljer sig från varandra i denna fråga anser vi kan bero 
på deras erfarenhet. I2 har betydligt mycket större erfarenhet inom Scrum och förstår 
vikten av att produktägaren ska ha fullt mandat. I4 är nyare i rollen och vi anser att 
det vill ta tid att införskaffa ett sådant högt förtroende från ledningen.  
 
Att produktägaren måste vara förtroendeingivande är något I2 även uppmärksammar, 
dock är det inget informanten utvecklar vidare. I2 lägger vikt på att produktägaren 
måste lyssna på marknaden och organisationen då det är beslutsunderlag för 
prioritering. Detta styrks av Rubin (2012) som skriver att produktägaren måste kunna 
balansera organisationens intresse och den tekniska realiteten för att fatta svåra beslut. 
 
 

5.4 Kommunikativ 
 
Kommunikation är en av produktägarens viktigaste förmågor (Sverrisdottir et al., 
2014). Motivationen till att den kommunikativa förmågan är av stor vikt kan 
återfinnas i vår undersökning då I2 beskriver den kommunikativa aspekten som 
produktägarens ständiga arbete. Detta för att kunna ta input från hela organisationen, 
kunder och marknaden för att därefter prioritera vad som ska göras. Vi tror att 
avsaknaden av en kommunikativ förmåga skulle medföra till ett generellt sämre 
produktresultat baserat på att produktägaren varken kommer att samtala eller lyssna 
till samtliga intressenter. 
 
Något som inte nämns i den undersökta litteraturgenomgången är kommunikation 
gällande den tekniska aspekten av projektet. I vår empiriska undersökning menar I4 
att produktägaren bör ha en teknisk förståelse för att enklare kommunicera med 
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utvecklingsteamet och därmed lättare förmedla sin vision. I2 och I3 menar även att en 
teknisk förståelse bidrar till en bättre kommunikation mot utvecklingsteamet. I1 och 
I3 menar däremot att den tekniska implementationen är mindre viktig för en 
produktägare. Trotts detta menar I1 att produktägaren bör ha kunskap om mjukvaran 
som kommer att behandlas. Att en produktägare saknar teknisk förståelse menar vi 
inte nödvändigtvis behöver påverka produkten, men samtidigt är det en risk till 
missförstånd som kan bidra till att omfång, budget och tidsram förändras. I4 nämner å 
andra sidan att det är viktigt för produktägare att veta hur kunden vill ha saker 
förklarade för sig och det måste därmed förekomma en transparens i 
kommunikationen beroende på vem produktägaren kommunicerar med. Vi tror att 
genom att lägga kommunikationen på rätt nivå för rätt intressent så minskar risken för 
missförstånd. Därför menar vi att produktägaren bör ha en teknisk förståelse och inte 
enbart ett affärsperspektiv, detta kommer att underlätta för samarbetet med 
utvecklingsteamet och hjälpa produktägaren att förmedla sin vision.  
 
Flera informanter beskriver i linje med Pichler (2010) att en produktägare måste 
kunna lyssna och vara lyhörd när denne arbetar med intressenter i dess omgivning. 
Genom att vara lyhörd menar Pichler (2010) att produktägaren kan inse om något 
bryter mot status quo. Vi tolkar att detta går i linje med vad I1 och I2 menar när dem 
säger att produktägaren genom att vara lyhörd kommer att få feedback från 
utvecklingsteamet och intressenter vilket kan agera som beslutsunderlag för 
produkten. 
 
Att produktägaren ska vara kommunikativ verkar vara en självklarhet för de flesta av 
informanterna och återkommer ständigt i den undersökta litteraturen. 
Kommunikationen är en viktig del för flera av de beskrivna färdigheterna då den ger 
underlag för användningen av dessa. Exempelvis menar vi att produktägaren blir en 
sämre förhandlare om en god kommunikativ förmåga saknas. 
 
 

5.5 Ledare 
 
I vår undersökning tolkar vi resultatet av ledarfärdigheten som att våra informanter 
har olika uppfattningar av just vad en ledare är. Pichler (2010) beskriver 
ledarfärdigheten som att produktägaren har ansvaret för produkten och därför måste 
leda de inblandade i rätt riktning. Detta stödjer I1 och I2 genom att det kan vara en 
fördel att ha ledarfärdigheter. I3 ställer sig emot Pichler (2010) och menar att 
produktägaren ska vara en kravställare och inte en ledare. Detta tolkar vi som att I3 
ser en ledare lite mer som en traditionell ledarroll som går in och ger specifika 
direktiv vilket Pichler (2010) påpekar att inte är produktägarens uppgift, däremot är 
det en kort linje mellan ledare och lagspelare. 
 
Flera av informanterna stödjer Pichler (2010) i att produktägaren inte får diktera då de 
hävdar att produktägaren inte ska gå emot ett självorganiserande team och på något 
sätt styra deras arbetssätt. Detta överensstämmer med I3 sin syn på att produktägaren 
inte under några omständigheter får gå in på en för teknisk detaljnivå. Grunnat I3 sin 
bakgrund som utvecklare tolkar vi det som att informanten inte vill ha en ledare i 
teamet och är van vid att jobba i självorganiserande team.  
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Vi anser att tidigare erfarenhet som ledare kan tillföra produkten och Scrumteamet 
mycket men med utgångspunkt i vårt resultat menar vi att begreppet kan 
missuppfattas och att det kan vara ett ofördelaktigt begrepp för en produktägare. Detta 
för att ledare kan förknippas med auktoritet vilket strider mot produktägarens roll. 
Olika perspektiv på ledare tror vi kan ha en inverkan på hur produktägarrollen 
tillämpas.  
 
 

5.6 Visionär 
 
Sverrisdottir et al. (2014) och Schwaber (2004) lyfter fram färdigheten visionär som 
essentiell för produkten vilket överensstämmer med både I1 och I2 synsätt då 
informanterna säger att en produktägare ska kunna förmedla sin vision och därefter 
leda hela Scrumteamet mot denna vision. I1 lyfter problemet med att ha en 
produktägare som inte brinner för sin vision och ställer detta mot projektorienterade 
aspekter som budget, omfång och kvalité. Vi tolkar detta som att produktägarens 
färdighet att ta fram och förmedla sin vision är likställt med att inte kunna leverera en 
produkt med och inom rätt projektorienterade aspekter.  
 
Rubin (2010) beskriver att produktägaren idealt sätt ska få feedback från intressenter 
och Scrumteamet gällande sin vision. I2 säger att teamet ska bestå av medlemmar 
med olika kompetenser från skilda fokusområden där en person är produktägaren och 
därmed har visionen. Vi menar att det förekommer kommunikation inom 
Scrumteamet som medför att produktägaren och den resterande delen av Scrumteamet 
kommer att diskutera visionen. Detta anser vi kommer att resultera i att produktägaren 
får feedback från flertalet intressenter där den gemensamma kompetensfaktorn är stor. 
 
Vidare så nämner Rubin (2012) att produktägaren måste ha tillräckligt med 
domänkunskap för att uppnå förväntad funktionalitet, vilket ligger i linje med I1 som 
beskriver att produktägaren inte endast ska förmedla sin vision men även 
exekveringen av den. Detta går i hand med backloggens uppbyggnad och 
produktägaren kommer att ha svårigheter med prioritering och strukturering av 
backloggen om domänkunskaper saknas. Saddington (2012) beskriver hur större 
projekt med multipla produktägare påverkar projektets övergripande vision vilket 
ingen av informanterna tar upp. Detta menar vi kan bero på att informanterna lägger 
vikt på en produktägare och att produktlag med flera produktägare inte tar någon plats 
i intervjun.  
 
I den undersökta litteraturen framstår det tydligt att produktägarens vision är av stor 
betydelse. Utan visionen är det stor risk för att produkten inte möter de förväntningar 
som ställts av beställaren. Att endast två av informanterna nämner produktägaren som 
en visionär tolkar vi som att yrkesverksamma inte är fullständigt införstådda med 
värdet av att kunna skapa en vision som ska förmedlas för att uppnå ett bra resultat.  
 
 
 
 



                                                                          Produktägarens förväntade färdigheter i Scrumprojekt   
  Hult, Klaening & Mazur 
 

 37 

5.7 Lagspelare 
 
Pichler (2010) och Rubin (2012) lyfter fram produktägaren som en förväntad 
lagspelare då rollen ingår i teamet vilket styrker I2 sin förklaring på vad informanten 
anser som ett team. Både I2 och I4 påpekar att produktägaren ska samarbeta med alla 
inblandade något Rubin (2012) bekräftar. Att endast två av informanterna har 
framhävt lagspelare som en färdighet tolkar vi som att det är en självklarhet att 
produktägaren ska vara en del av teamet och ständigt samarbeta.  
 
 

5.8 Förhandlare 
 
I enlighet med Pichler (2010) och Rubin (2012) så menar I2 och I4 att produktägaren 
måste kunna förhandla med samtliga inblandade intressenter för sin vision och 
därmed kunna skapa bästa möjliga avkastning för produkten, vilket även 
överensstämmer med Schwaber (2004). Rubin (2012) beskriver hur produktägaren 
måste kunna stå bakom sin vision under portfolioplaneringsmöten för att kunna 
förhandla om projektresurser. Vi tror att detta medför att produktägaren måste vara 
förhandlingskraftig i och med att det skulle vara svårt att få resurser till ett projekt 
utan att kunna stå bakom sin vision. Vi anser därför att produktägaren bör vara en 
övertygande person vilket den undersökta litteraturen inte specifikt talar om. Att vara 
övertygande kan även underlätta för produktägaren då visionen ska förhandlas fram.  
 
Produktägaren ska kunna förhandla med samtliga intressenter (Rubin, 2012). I4 
styrker detta genom att beskriva hur produktägaren ska kunna förhandla både mot 
externa intressenter samt interna intressenter inom företaget. Rubin (2010) menar att 
om produktägaren anser att en funktion är nödvändig och denna vill förändra 
upplägget för en sprint och därmed produktkostnaden så gäller det att produktägaren 
har en förmåga att förhandla fram och motivera beslutet. Vi tror att om produktägaren 
skulle sakna färdigheten att kunna förhandla så finns en risk för att backloggen 
kommer att förändras utifrån externa invändningar, alltså inte beslut som 
produktägaren själv menar är nödvändiga. I4 styrker detta genom att exemplifiera hur 
produktägaren måste kunna förhandla bort invändningar som bland annat kan komma 
från ledningsnivå för att säkerställa den ursprungliga visionen för produkten. 
 
 

5.9 Coach 
 
I1 skiljde sig från resterande informanter genom att ta upp coach som en betydande 
färdighet. Efter att vidare ha utforskat detta har det visat sig att färdigheten är av 
betydelse för produktägaren då samtliga informanter menar att den är av relevans.  
 
I3 menar att den coachande färdigheten kan vara fördelaktig men att den inte är 
nödvändig då informanten inte ser på produktägaren som en person som är med på 
daglig basis. Detta strider mot Pichler (2010) som menar att rollen som produktägare 
är en heltidsanställning och alltid ska finnas tillgänglig. Detta tror vi kan bero på att I3 
har arbetat med en produktägare som inte har varit tillräckligt tillgänglig och 
engagerad i sin roll.  
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I den undersökta litteraturen är coach inte en färdighet vi påträffar. Detta tror vi kan 
bero på flera angelägenheter varav en är att litteraturen kan ha förbisett att 
produktägaren bör ha den coachande färdigheten. Det kan bero på att författarna i den 
undersökta litteraturen möjligtvis menar att färdigheten kan relateras till ledare. Rubin 
(2012) skriver att produktägaren som ledare har ansvar för att leda Scrumteamet mot 
den färdiga produkten vilket vi tror kan uppfattas i likhet med att coacha teamet till att 
förstå syftet med produkten. Däremot menar vi att det är viktigt att skilja på dessa 
färdigheter, I2 exemplifierar detta genom att påpeka att det är viktigt att 
produktägaren både kan styra och stötta.  
 
Vidare beskrivs ScrumMastern som den coachande rollen inom Scrumprojekt 
(Schwaber & Sutherland, 2013). Tre av informanterna menar att produktägaren ska 
coacha Scrumteamet för att få de att förstå syftet med produkten vilket vi tror kan leda 
till att det kan uppkomma tvetydigheter mellan produktägarens och ScrumMasterns 
coachande ansvar. Detta tror vi kan åsidosätta produktägarens roll som coach. För att 
motverka detta menar vi därför att det är av stor vikt att skilja på de olika coachande 
ansvarsområdena.  
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6  Slutsats 
 
 
I inledningen på vår uppsats framställdes följande forskningsfråga: 
 
Hur kan praktikernas förväntningar på produktägarens färdigheter kopplas till vad 
som står i teorin? 
 
Uppsatsens resultat visar att färdigheterna som nämns i litteraturen till största grad 
kan kopplas till vad våra informanter förväntar sig av en produktägare. Av de åtta 
färdigheterna framtagna i litteraturen nämns samtliga i vår empiri. Däremot 
förekommer det varierande fokus på varför en färdighet är nödvändig för en 
produktägare då resultatet kan påvisa att produktägarrollen är en till synes väldigt 
bred roll, som beroende på organisation samt produkt kan variera. Detta gör att 
färdigheterna måste anpassas efter givna förutsättningar. Resultatet visar att en 
färdighet kan påverka en annan vilket medför att om produktägaren exempelvis är bra 
på att kommunicera kan produktägaren lättare leda teamet mot sin vision.  
 
Vi är införstådda i att fyra informanter medför att vi till största grad inte kan 
generalisera resultatet. Informanterna kommer alla från olika bakgrunder där 
erfarenheten från roller är varierande. Däremot har samtliga informanter erfarenhet 
inom Scrum och andra agila metoder och vi värderar deras kunskap inom ämnet till 
att kunna generalisera i viss mån.  
 
Resultatet visar att den coachande färdigheten är den enda förut okända som dyker 
upp i vårt empiriska material. Informanternas svar visar att coach är en till synes 
fördelaktig färdighet som ger oss underlag att påstå att det är en färdighet som är 
nödvändig för produktägaren och att tidigare forskning har förbisett denna. 
 
Avslutningsvis anser vi att vårt resultat styrker teorin angående vilka färdigheter som 
är nödvändiga för en produktägare samtidigt som den coachande färdigheten är ett 
komplement till produktägarens färdighetslista. För att produktägaren ska kunna få 
alla inblandade parter att förstå varför produkten skapas anser vi att det är viktigt att 
produktägaren är medveten om att detta kan uppnås genom coachning.  
 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vidare studier med större empirisk grund kan ge stöd till ett mer generaliserat resultat, 
och undersökningen bjuder därför in till en kvantitativ studie. Då informanterna i 
undersökningen har varit ScrumMasters och produktägare kan en vidare undersökning 
fokusera på utvecklarnas förväntningar på produktägarens färdigheter.  
 
Då vårt resultat visar coach, en hittills okänd färdighet för produktägaren tycker vi att 
denna kan undersökas närmare.  
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7 Bilagor 
 
 

7.1 Bilaga 1 - Transkript 1 
 
HH = Hjalmar Hult 
MM = Marcus Mazur 
LK = Lars Klaening 
I1 = Informant 
 
Rad Person Intervjufrågor och svar 

1 LK Hur introducerades du till Scrum? 

2 I1 2004 så började jag jobba på ett bolag som hette X, som jobbade med att bygga en 
tjänsteplattform för telekomtjänster och det var väldigt rörigt på den 
utvecklingsavdelningen. Väldigt mycket adhoc. Jag satt själv på operationsavdelningen 
så mitt ansvar var snarare att ta hand om det här som kom ut därifrån och skulle till 
kunder, installera, vidareutveckla och liknande. Så jag berördes ju inte direkt av den 
här röran men jag hörde ju konstant om det att det var svårt att bygga och veta vad som 
skulle komma och när, det sköts alltid in massa saker från sidan och någonstans där på 
vägen började man prata om agila metoder och Scrum och liknande och i och med att 
jag själv inte satt på den avdelningen så var jag förvisad till att själv läsa på. Då 
fastnade jag för något som heter pragmatic programmers som var ganska stora ett tag 
och idag är ett större bokförlag just inom agila metoder, så där läste jag på. Och sen så 
när Appiums stjärna började dala så letade jag efter andra tjänster och då var jag 
väldigt på det här med pragmatic programmers. Då hade jag själv kört deras agila 
metoder ute på utvecklingsteam runt om i världen på egen hand, alltså självlärd. Och 
då tänkte jag att det måste finnas andra som kan det här bättre än mig, än att jag själv 
ska hitta på. Då hittade jag ett bolag i Malmö, som sa sig vara experter på agil och lean 
mjukvaruutveckling. Sen började jag där och på det sättet så introducerades jag då till 
Scrum. Dels med en kurs med Jeff Sutherland (father of Scrum). Och med hans 
vapendragare då danske Jens Østergaard, gick jag min första Scrumkurs i mars 2007 
tror jag det var. Det där är min introduktion till Scrum. Och sen efter det så certified 
ScrumMaster vad det nu innebär, certified productowner vad det nu innebär, 
tvådagarskurs med Mike Cohn. Och sen certified Scrum practitioner och sen lade jag 
av att betala dem där jävla certifieringsavgifterna, men det var min introduktion. Så 
2008 körde jag min första “by the book” Scrum implementation - riktigt by the book. 

3 HH Men så du har suttit i alla rollerna då: utvecklingsteam, ScrumMaster och som 
produktägare eller? 

4 I1 Man kan inte säga, jag har aldrig själv suttit som utvecklare i ett Scrumteam, däremot 
så har jag varit ScrumMaster, jag har varit proxy product owner och product owner. 
Och agil coach i det här vida, det uppfanns ju efter jag hade gjort min första det här 
införandet på cybercom och sony i partnerskap 2008 tror jag det hette Scrumcoach. Sen 
efter det har ju begreppet agile coach med Lyssa Adkins och dem blivit ett begrepp då. 

5 MM Men coach, ingår inte det lite i ScrumMaster? Att vara en coachande roll. 

6 I1 Ja, jag tycker också att en ScrumMaster är coachande på det sättet att man har hand om 
processen. Men tänk er att jag kommer till ett bolag som vill införa Scrum men dem 
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ska ha sin egen ScrumMaster så då var jag ju mer att jag coachade produktägaren, 
ScrumMastern och teamet. Efterhand så fick ju ScrumMastern ta över teamet, och då 
hade jag bara ScrumMastern och product ownern och sen släppte jag dem och drog 
mig ur. Så att har du en välutbildad ScrumMaster som vi har gjort många gånger, en 
gammal arbetsgivare hade ju det som affärsidé att vi sätter en ScrumMaster hos er och 
sen så fasar man ju ut det med att ta in en egen, då har ju ScrumMastern mer den 
coachande rollen och enligt definitionen så ska ju ScrumMastern skydda processen då. 
Men det är inte alltid, särskilt inte om ScrumMastern har ett förflutet i organisationen, 
har politiska begräsningar, makt och allt det här. Då kan jag som agile coach säga: men 
såhär ska det va. Och sen gör ScrumMastern det för jag har fått mandat av en chef 
högre upp. Då drabbas inte ScrumMastern av sin historia. “Aeh fan det Pelle gör nu 
som vi brukar göra, fixa detta”, då kan jag säga nej så gör vi inte. Så att dem rollerna 
har jag haft.  

7 LK Och då alltså har du jobbat med Scrum då sen 2008 eller har det varit av och på? 

8 I1 Man kan säga som så att jag jobba med Scrum 2008, 2009 skolbok. och efter det så ser 
jag Scrum som ett verktyg i in verktygslåda, ibland har jag använt en riktig Scrum 
implementation och ibland inte. Det beror väldigt mycket på om det passar 
organisationen eller inte. Så jag tycker verkligen att jag har med den som ett verktyg 
och vi använder det ibland men jag har inte renodlat arbetat med Scrum by the book 
sen 2008 men av och till under dem här åren i olika uppdrag. Jag är fullt bekväm med 
att sätta upp en Scrum setup om det är det som ska till och jag använder det stort sätt i 
våra innehållsprojekt, så är det ett Scrumramverk väldigt ofta men man får komplettera 
det med saker typ releaseplanering, så har Scrum by the book inte ett bra sätt att se om 
vi ska göra detta flera gånger på ett strukturerat sätt, då får man komplettera med vissa 
andra verktyg, uppstartsprocesser, avslutningsprocesser, sånt som då inte ska behövas 
i, eller som inte benämns i den här första Scrumbiten sen har det också utvecklats och 
finns andra idag som kallar någonting Scrum för det jag kallar Scrum fast det inte 
kanske är det ramverket 100%. 

9 LK Vilka egenskaper och förmågor förväntar du dig av en produktägare? 

10 I1 Av en produktägare. Alltså en bra produktägare dem egenskaperna man har där, alltså 
mycket handlar för mig om ledaregenskaper alltså det man lägger som en ledare. 
Produktägaren måste kunna tala med en tydlig röst, visa tydligt sina ambitioner med 
någonting måste också kunna förklara någonting på ett bra sätt. Båda dem här två då, 
dels att kunna stå framme och vara ledare då och kunna passionera folk att få dem att 
brinna och ha en vision. Engagemang. Det är ofta den rollen som en produktägare har, 
han kan ju förmedla sin vision och vad han vill ha gjort och sälja in det på ett sätt så att 
folk verkligen vill göra detta. Samtidigt måste han balanseras av att kunna vara det som 
en duktig chef gör. Alltså dels exekvera det men också att kunna förklara det. Så det 
här gränslandet mellan ledare och chef går väldigt mycket i hopa för en 
produktägare, ofta när teamet träffar dom, det är han som berättar om allt det här vi ska 
åstadkomma men samtidigt är det han som också måste planera exekveringen av 
det.  Men då måste vi göra den här och den här ordningen och på det här och det här 
sättet. Så också pedagogik men även de här ledaregenskaperna. Och i det i vilka 
färdigheter egenskaper och förmågor behöver man så kommunikatör. Självklart att 
man måste kommunicera. Det måste ju balanseras genom att kunna lyssna och en 
duktig produktägare måste ju få feedback från teamet. Kunna förstå okej vi måste 
bygga i denna ordning eller vi kanske ska göra på detta sättet istället. En duktig 
produktägare snappar liksom upp det, en dålig produktägare kör alltid sitt race. 

11 LK Lite mer som det gamla traditionella projektledningssättet då eller? 

12 I1 Kanske mer ett lite mer auktoritärt sätt att se på det. En duktig produktägare måste 
kunna lyssna och vara lyhörd från teamet. Man måste kunna förhandla. förhandla med 
teamet är viktigt, oftast är det någon kohandel. Vi vill bygga detta tekniska ramverk? ja 
men är det verkligen det som ger best Return of investment? Efterhand som det här 
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målet. Så det är väll dem egenskaperna och förmågorna som jag ser som viktigast. En 
produktägare som inte kan få teamet att brinna för visionen är kass, men en 
produktägare som inte kan leverera sin produkt till rätt budget, scope och kvalité är 
också kass. Därför menar jag ledare och chefs egenskaper. En tredje, jag ser också 
produktägaren som en coach på ett sätt, för det ofta har man ett nytt utvecklingsteam 
man har en produktägare så måste han ju coacha teamet också till att fatta produkten, 
varför gör vi på detta sättet? Är väll det som kompletterar också för att kunna hjälpa 
teamet ifrån där dem är idag sen förståelse för produkten av affären till 
implementationen, vad lägger vi mer i det? Ja det ligger nog mer under kunskap men 
självklart ekonomi och det hör ju till det med.  

13 I1 Kunskaper ingick det också där eller hoppar vi? 

14 LK Ja vi tar väll steg för steg så vi tänkte ta ScrumMastern nu, men vi kan gärna göra så 
om det är lättare för dig att hålla dig inom produktägare? 

15 I1 Ja, jag håller mig gärna till produktägare. 

16 LK Då undrar vi vilka kunskapar du förväntar dig av en produktägare 

17 I1 Om Kunskaper. Alltså i Scrum så vill man gärna sammanfatta hela organisationens 
affärsutvecklande roller i produktägaren. Man ska ha en person och det är 
produktägaren. Det är ju att det be väldigt mycket av den här produktägaren för han ska 
förstå vad som händer i omvärlden, han ska förstå vad som händer socioekonomiskt, 
han ska förstå trender, han ska förstå marknaden och branschen och allt det här ska ju 
koka ner till någonting. Han ska förstå produkten, redan där är ni med liksom? han ska 
förstå vilka kunder som vill köpa vad, alltså bolagets information. Han ska dessutom 
då kunna ha kunskaper om planering, kunskaper om ekonomi. Kunskap även om 
mjukvaran. Jag har inte träffat någon produktägare som inte förstår sin domän. 
Däremot det jag inte tycker att en produktägare ska vara bra med, i alla fall lika bra, det 
är lite som ni säger, det är lite som när man på telefonbolaget sätter ingenjörer till 
produktägare som intresserar sig mer för teknologin än affärerna. Här tycker jag att vi 
har tydligt i Scrum en avgränsning. Att produktägarens främsta kunskap ska ligga 
kring produkten, kunskap om marknaden, vad är det värt för att kan kunna prioritera? 
Ska jag göra den här featuren eller inte? vad tycker våra kunder, vilket kundsegment 
ska vi rikta detta mot? mindre viktigt är kanske den tekniska implementationen, vilket 
ramverk vi väljer. Om det inte visar sig att han vet att i det segmentet så är det bara C-
kod som är intressant. För att annars kan man inte få in det i dem här nya jävla 
devicerna. men att vara inne i detalj i tekniken annars, det ska inte produktägaren att 
göra.  

18 HH Men det ska väll komma från utvecklingsteamets sida? 

19 I1 Precis men väldigt ofta så får du produktägare som har gått en ingenjörskarriär; du har 
suttit i teamet, teamlead sen blir du proxy product owner så är det lätt att man fokuserar 
väldigt mycket på tekniken. Med estimeringsrundor så sitter produktägaren och bara, ja 
det går väl att lösa snabbare med node js. backend och så har man tekniska 
diskussioner istället för att ha det som är produktägarens främsta jag vill ha den här 
funktionaliteten och ska bete sig på detta sättet och vara riktat mot den kundgruppen. 
Nej det där är alldeles för dyrt, vi måste göra på ett annat sätt för det skapar inte den 
vinsten som man behöver. Det är kunskapen för produktägaren, väldigt affärsfokus i 
mina ögon. 

20 LK Ja. 

21 I1 Det är ofta den fokusen jag tar själv när jag, typ om vi nu elbolaget då tar jag på mig att 
berätta om visionen, affären och vad jag vill ha ut av det och jag lyssnar som coach 
mot de tekniska lösningarna men jag tar aldrig beslut om det inte är så att okej, nu 
måste beslut tas, det kostar så och det kostar så men annars håller jag mig borta från 
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den tekniska implementationen. Jag förstår arkitekturen och uppsättningarna men jag 
beslutar inte utan det är mer coachande. Jag vill ha ut detta, fixar ni det med det? Så det 
blir ju alltid att man projicerar lite vad man vill att andra ska göra och själv gör och det 
är mitt svar. 

22 HH Det är rätt kul att höra, för jag har alltid tänkt att som produktägare måste du ha en 
ingående tekniskt kompetens för att kunna ta fram förväntade produkter. Men så du 
menar att genom att bara ha den här visionen och affärsmässiga synen så kommer man 
långt också? 

23 I1 Jag tror man kommer väldigt, väldigt långt. Däremot så sätter du ihop ett helt nytt team 
så måste du kunna berätta spelreglerna, nej men vet du vad vi pratar om den här typen 
av device med de här begränsningarna. Men den kunskapen vill ju jag ska ner i teamet 
istället. Jag som produktägare ska inte behöva hålla koll på, är inte det för mycket 
datatrafik för ett prepaid simkort. Däremot så måste jag ge förutsättningarna. Vet du 
vad vårt segment använder sig av prepaid kort, det får ni ta tänka på när ni bygger er 
lösning. Men om jag tar ägandeskap att sen det uppfyller då har jag mina fingrar 
alldeles för långt ner och då kommer inte ett Scrumteam bli självgående, är ni med vad 
jag menar? Vi vill ju ha ett autonomt självorganiserande tvärfunktionellt team som 
själv planerar sina arbetsuppgifter. Men om jag går ner på den detaljnivån så kommer 
dem ju att ta fram den lösningen som jag vill ha tekniskt men kanske inte den som är 
bäst för att uppfylla business caset. 

24 HH Ja, tack så mycket 

 
 

7.2 Bilaga 2 - Transkript 2 
 
HH = Hjalmar Hult 
MM = Marcus Mazur 
LK = Lars Klaening 
I2 = Informant 
 
Rad Person Intervjufrågor och svar 

1 LK Hur introducerades du till Scrum? 

2 I2 Jag brukar säga att jag är tillräckligt ung för att aldrig ha upplevt så mycket som, för 
mig är Scrum eller kalla vad man vill. Agila metoder är väldigt naturligt för det är ett 
självklart sätt att jobba i liksom och det gissar jag på att även ni känner som är ännu 
yngre. Självklart har man ibland liksom varit i kontakt med andra metoder och 
varianter som blandar metoderna. Men för min del så var det väll typ 2003 någonstans 
som först kom i kontakt med extreme programing, man började sätta namn på saker 
från ett mer utvecklarperspektiv, testdriven utveckling, continious integration var väll 
de två sakerna man först fokuserade på som man började jobba med från gräsrotsnivå 
började vi liksom utveckla och försöka jobba på det viset utan att prata med någon och 
inför det och driva det uppåt. Sedan läste man lite böcker om det och kom in på User 
Stories t.ex. och började testa det och fick lite möjlighet att pröva det på något företag. 
Så det var ganska mycket de alltså framförallt extreme programing de tekniska eller 
mer praktiska bitarna där om hur man ska jobba som det började för min del och sedan 
kom Scrum någonstans därefter 2005, 2006 någonting som man kom i kontakt med, 
dels av intresse först för att kanske läsa om det och sedan började det liksom bli 
intressant hos många när man sa att man ville applicera liksom agila metoder av någon 
anledning som kunde vara för att det kanske kom uppifrån eller nerifrån och då började 
oftast Scrum dyka upp som är intressant att det var det vi vill köra. Jag själv startade ett 
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konsultbolag 2007 med ett par partners och då certifierade vi oss till ScrumMasters 
mest för att ha det på vårt CV för vi kände. 

3 HH Så vilken roll har du suttit i då? Har du suttit i alla roller eller är det någon specifik? 

4 I2 Mellan vilka roller menar du då? 

5 HH Alltså ScrumMaster, produktägare eller utvecklingsteam? 

6 I2 Ja ok. Alltså jag har jobbat lite i alla, men kanske inte haft titeln produktägare någon 
gång även om man gjort det kan man tycka. Men jag har varit ScrumMaster, jag har 
varit utvecklare men kanske mest egentligen har jag varit coach vid sidan. 

7 LK Agile coach liksom? 

8 I2 Ja, precis. 

9 LK Då fick vi med roller också. Det var nästa fråga. Vårt arbete går ut på att vi ska kolla 
kompetensen och då har vi valt att definiera kompetens mer som egenskaper, förmågor 
och kunskap kring Scrum, vad behöver man som produktägare besitta för att fylla 
rollen? 

10 HH  Så produktägare och ScrumMaster. 

11 LK Så vi tänkte att vi kan börja med produktägaren, vilka egenskaper och förmågor 
förväntar du dig av en produktägare? 

12 I2 Alltså det beror, det kommer ni säkert få höra många gånger, det beror på väldigt 
mycket på upplägget. Hur man jobbar med det här, vilka roller man definierar. Jag ska 
säga det att jag har sällan jobbat någonstans där jag sagt där vi kör Scrum och vi har en 
produktägare och vi har en ScrumMaster. 

13 LK Har du någon gång kört ett riktigt skolboksexempel? 

14 I2 Absolut, mest för att det skulle se ut så för de som ville ha det. Men även om jag tycker 
att man skolboksexemplifierar det eller inte. Jag har absolut kört många fall där man 
har en produktägare, en coach och ett team, det har jag kört hur många gånger som 
helst. Och för mig så en bra produktägare om man börjar titta på en miljö där man har 
en roll för produktägare, så tycker jag produktägaren är den personen som har i princip 
fullt mandat för att bestämma, prioritera ordningen av saker som ska göras. De har 
kanske inte ett budgetansvar att de kan anställa en person om de känner för det, även 
om det vore trevligt om de kommer dit tror jag på vissa ställen, men ofta har man inte 
det. Men om utifrån de människorna som de har i team som de jobbar med, så är de 
någon nära form av linjechef för de. För jag tycker att det är viktigt att man har en 
organisation där folk kommer och går i team och att man har en linje här borta där man 
har utvecklare och testare, och nu tar de två och den där i två månader så kör ni och 
sedan hoppar du ut och så sätter vi ihop andra. Ett team håller ihop och har tillsammans 
med en produktägare, egentligen tycker jag att produktägaren är en del av teamet, team 
för mig är en bredare gren än bara de utvecklare och testare som vi har satt i en grupp 
och kallat för ett team. De gemensamt har ett mål att leverera en produkt, 
produktägarens roll i det arbetet att ha visionen, lyssna på alla stakeholders som finns 
runtomkring och prioritera vad som ska göras. Utvecklarens roll är att skriva kod, 
testarnas roll är att känna att allt fungerar bra, gärna stryker jag titlarna utvecklalare 
och testare och du har liksom de som skriver kod, de som bryr sig om presterande är 
det en testare eller en utvecklare? Det är någon som bryr sig om prestanda. Den som 
har visionen och är visionären är den som oftast kallas för produktägaren, han kanske 
också skriver kod, fan vet jag. 

15 LK Tycker du det är en positiv eller negativ aspekt att produktägaren kanske med i 
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utvecklingsteamet och skriver kod? 
 

16 I2 Jag tror inte han ska sitta och skriva så mycket kod, det tror jag inte man hinner 
normalt sätt utan man har olika passioner man har olika fokusområden och om du som 
företag vill få en produkt byggd så är det viktigt att du sätter ihop olika människor som 
är duktiga på olika saker och tillför olika saker, och där bör vara någon där som har 
visionen och ansvaret för att det blir gjort rätt. 

17 MM Hur viktigt tycker du det är för en produktägare att ha vissa tekniska, eller någon 
teknisk bakgrund? 

18 I2 Jag tror det kanske beror lite på företag och produkt och såhär. Men ja det tror jag är 
väldigt bra för att ha ett bra samtal och kunna en bra kommunikation. 

19 LK Du nämnde tidigare där i början att man, att du menar att produktägaren måste ha 
mandat, full mandat. Tänker du då att han måste liksom ha ett förtroende från de över 
honom? 

20 I2 Precis. Jag tycker, på engelska så. Jag tror inte egentligen att det finns någon definition 
och att man skiljer såhär. Men jag vet att just i Scrum så kallar just product owner, jag 
tycker att det är intressant att man har product manager och product owner så om man 
tittar på de titlarna och som sagt och det är nog få som har specifika definitioner men 
däremot har jag varit i kontakt med olika bolag där man har kallat en product manager 
för product owner och om det bara är en slump eller inte vet jag inte men jag tycker det 
ligger lite i orden så tycker jag att man kan se att en product manager är ofta någon 
som mer ska få någonting utfört liksom, dom tar order och har inte riktigt mandat för 
att själv bestämma så mycket utan dom får liksom “det här är vad som ska göras, du får 
prioritera men detta är det som ska göras” och jobbar liksom inom snävare ramar. 
Medan en product owner har ett större förtroende och säger “få den här produkten 
gjord, säg vad du behöver och få den gjord” och sen så får dom styra det helt. Så att, 
absolut en product owner är definitivt någon som lyssnar på alla inblandade både 
liksom utanför och innanför och det är jätteviktigt att man har liksom, den kommer nog 
under kunskap men de sociala kompetenserna att, man är inte nödvändigtvis inte chef 
för dom som jobbar som utvecklare, man sätter inte lön för utvecklarna, har kanske inte 
nödvändigtvis utvecklingssamtal med utvecklarna men man har en väldigt nära relation 
och måste kunna vara en ledare för ett team för att liksom motivera och engagera hela 
teamet i den visionen som man som produktägare har och vad man vill producera. 
 

21 MM Så det är oftast att det handlar om att förmedla sin vision gentemot utvecklarna? 

22 I2 Ja, och skapa motivation och engagemang i det. Men även lyssna på teamet då, ta input 
från teamet för dom vet ju likaväl som andra stakeholders runt omkring vad som är bra 
och vad som är dåligt, dom har sitt sätt, sin insyn i produkten och så, både tekniskt kan 
man säga “det här fungerar inte, det här kan vi inte göra” men även kanske kan det 
hända att dom har en viss kontakt med kunder som inte andra har genom att dom kan 
titta på data från produktens användande, därmed är det jätteviktigt för en produktägare 
att lyssna. 

23 MM Men om man tar som exempel om det kommer en feature från någon stakeholder 
ovanför, till exempel ägaren till ett startup som jag säger “jag vill ha den här featuren i 
den här nya produkten vi utvecklar” och så tar produktägaren in det och inser inte att 
det är tekniskt omöjligt att implementera det och då säger utvecklingsteamet att det inte 
går, är det stakeholderns ansvar då att vara någon form för medlare mellan 
produktägaren? 

24 I2 Både ja och nej, för det låter väldigt bakvänt när du ställer upp det så, däremot så är det 
inte ovanligt, det sker absolut så. Men det jag skulle önska eller som jag tycker när det 
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fungerar bra så är produktägaren den som lyssnar på stakeholders runt omkring och 
hör, för det kommer inte en feature som säger “det här ska göras” för då är man en 
project manager men är du produktägare så lyssnar du “här finns det ett väldigt stort 
intresse för att lösa det här behovet, det finns ett stort behov av att göra si eller så” och 
då går man till teamet och pratar om det och lyssnar, om man inte själv har 
kompetensen till det, går man till teamet och pratar och lyssnar eller kanske till andra 
stakeholders och lyssnar och sen är det produktägarens ansvar och frihet att besluta om 
“ska vi göra det här, hur ska vi göra det och när ska vi göra det” inte på ramverk nivå 
och så men hur ska funktionen se ut och sen prioritera det jämfört med andra saker.  

25 MM Så egentligen, produktägaren har egentligen såpass mycket mandat att bränna en 
feature ifall de inte tycker det kommer att vara vettigt att bara plocka bort det?  

26 I2 Absolut, men för det är produktägaren som äger listan på vad som ska göras och det är 
liksom det ständiga jobbet för produktägaren att vara ute och lyssna på, inte bara 
organisationen men även vara ute och lyssna på kunder och att man får input från 
marknaden om vad som är på gång, vad gör våra konkurrenter och så vidare för att hela 
tiden besluta vad det ska läggas tid på. Vad behöver vi göra för att skapa en bättre 
produkt för att uppnå det vi vill göra.  

27 HH Så då är du alltså kunnig i både det du utvecklar, marknaden och om själva, alltså har 
dessa ledaregenskaperna som är genomgående för en produktägare?  

28 I2 Ja, absolut. 

29 LK Okej, så vilka kunskaper förväntar du dig av en produktägare? 

30 I2 Nä, men som sagt det kan nog bero mycket på, i vissa fall kan det säkert vara jättebra 
men jag tror inte det är jätteviktigt att man kan liksom tekniken så noggrant, utan det 
viktigaste tror jag att man är duktig på, jag försöker liksom tänka på så här konkreta 
saker men det är som när man tittar på Scrum t.ex. så behöver man kompetens om dels 
processen, men även om verktyg och backloggs och vidare. Man bör tycker jag kanske 
ha koll på AB-testning. Alltså hur man växer en produkt, hur man väljer vad som 
fungerar, vad som inte fungerar. Marknadsföring bör man ha en hum om. Teknik 
kanske man behöver ett hum om. Det är en väldigt, väldigt bred roll. Och vilka 
specifika egenskaper eller kompetenser mer än egenskaper man har tror jag då 
påverkar vilken supporting cast man behöver. Om du själv är extremt tekniskt och 
kommer ifrån bakgrunden så kanske du inte behöver en arkitekt i teamet. För då 
kanske du kan ta den rollen till viss del tillsammans med resten av utvecklarna och 
bolla dem idéerna. Om du kommer från en liksom marknadsroll så behöver du kanske 
inte ha så mycket hjälp av marknadsföringsfolk för då kanske du kan ta det mer. Så det 
blir man flyter lite fram och tillbaka där emellan. 

31 LK Ja det var ett utförligt svar. 

32 I2 Ja men den är också svår för den är.  

33 MM Jag tycker den är klurig den frågan.  

34 I2 Ja den är väldigt svår. Jag är faktiskt själv intresserad av att se vad listar man för 
kompetenser, jag tror att dem flesta, och om jag själv skulle säga så skulle jag lista 
liksom erfarenhet. Erfarenhet av Scrum då eller agila metoder. Erfarenheter av att ha 
varit produktägare tidigare men det kan man ju inte begära av alla för att det måste 
alltid vara någon som är ny. Men erfarenhet av att leda team, av att vara en ledare. 
Erfarenhet av att bygga produkter, det kan du ju som utvecklare ha gjort. Du kan ju 
som utvecklare har du bara exempel varit, har du jobbat, jag vet inte, för mig så är det 
mer intressant om du har varit med i någon startup tillexempel. Som väldigt snabbt 
byggt en produkt och ändrat och testat olika varianter och såhär. än om du har jobbat 
på, kanske Ericsson tillexempel inte nödvändigtvis suttit i ett team där och fått väldigt 
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specifika uppgifter: Amen gör det här och sen har du gjort det så är det bra liksom. Då 
kanske du inte får samma inblick i en produkt liksom, livscykel och hur den förändrar 
och såhär. Så att erfarenheten är det jag mest skulle vara intresserad av att titta på. Om 
jag skulle tillsätta en roll. 

35 LK Ja intressant aspekt. 

36 I2 Sen så är det branschkunskap är säkert också jätteviktigt i dem flesta fall. Även om jag 
själv hade branschkunskap så försöker jag tänka också, på KING som gör spel, hur 
dem definierade det, dem kallade rollen producent i och för sig men det är samma roll. 
Och dem var liksom inte alls såhär mycket på skills, utan det var mest bara 
erfarenheter. Vad man har gjort och varit i kontakt med. 

37 LK Ja, ska vi röra oss över till ScrumMaster, känner du att du har fått sagt det du vill om 

38 MM Ja jag tycker att just det här med produktägare att det är en enda återkommande sak 
som är stor är ledare.  Det känns som om det är någonting att produktägaren blir någon 
form av ledare.  

39 I2 Dem är ju ett nav och verkligen. Dem är navet mellan liksom allt runtomkring. 

40 MM Alltså det jag har fått känslan av är med den lilla erfarenheten jag haft är på något sätt 
att det är lite som att vara spindeln i nätet. 

41 I2 Jo men det är det tycker jag också, absolut. 

 MM Ja, det om jag hade fått sätta ett ord på vad personen gör. Men jag har inte haft så bred 
erfarenhet. Nån få månad liksom.  

42 I2 Jo men det tycker jag är, det tror jag kommer upp jättemånga gånger på om du tittar på 
om någon har postat jobb, vad heter det? Jobböppningar liksom. Vi söker en 
produktägare så står det säkert du ska kunna vara spindeln i nätet. Det är garanterat så, 
det är precis vad det är. Många bollar i luften. Självgående.  

 
 

7.3 Bilaga 3 - Transkript 3 
 
HH = Hjalmar Hult 
MM = Marcus Mazur 
LK = Lars Klaening 
I3 = Informant 
 
Rad Person Intervjufrågor och svar 

1 MM Hur introducerades du till Scrum? 

2 I3 Det har det ju inte men jag kan dra kort sådär va. Jag har jobbat här i ett år ganska 
precist just nu så och här har vi ju, eller jag kanske ska börja bakifrån kanske? 

3 MM Ja, det får du om du vill. 

4 I3 Jag började på X IT avdelning för femton år sedan i stort sett. Och där har man av 
tradition att inte jobba så agilt det var mycket den här vattenfallsprocessen liksom man 
hade en färdig kravspecifikation liksom, så ja nu implementerar vi den och sen när den 
är implementerad så testar vi den och sen så lägger vi ut den liksom. det var väll i stort 
det, sen genom åren där då så utvecklades det här och ofta konsulter som plockade in 
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och ville jobba mer agilt. Så att det tenderar till att utvecklingsprojekten gick mer mot 
Scrum. Så under rätt många år på Ikea så jobbade vi enligt Scrum lite kanske 
lightweight va, inte sådär enligt manifestet eller så. Det blev lite anpassat efter 
förutsättningarna. Men fortfarande att man har det agila tänket och jobbar med korta 
sprintar liksom. 

5 MM Men kanske fast bestämt att man har en ScrumMaster och definierar inte rollerna så 
hårt. 

6 I3 Ja, nej både och kanske ScrumMaster har vi väll haft, men däremot kanske 
produktägarens roll har varit lite diffus, i vissa fall så har det blivit att ScrumMastern är 
produktägaren eller tar rollen som produktägare. Så att vi i vissa fall har haft en riktigt 
produktägare eller stakeholder som har varit med liksom under utvecklingsfasen. Och 
sen har jag varit en veva på ett annat bolag emellan där också, men det var ungefär 
samma sak vi jobbade till viss del. 

7 MM Men X är väl produktbolag och sen så X är konsult? 

8 I3 Ja. 

9 MM För vi har börjat märka vissa skillnader i hur produktbolag gentemot konsultbolag 
arbetar efter ett par intervjuer nu.  

10 I3 Ja det blir ju tydligare som du säger där för där vi som agerar som utvecklare eller 
IT/resursen sen hade du ägaren på andra sidan. Men det var ändå lite så det var inte 
alltid produktägaren på X sidan fungerande i Scrumrollen produktägare utan oftast så 
slängde dem iväg att vi vill ha gjort detta inom de närmaste tre månaderna sen så fick 
någon projektledare eller ScrumMaster på andra sidan ta hand om det efter bästa 
förmåga. Så det blir lite sådär efter de förutsättningarna som ges det är ju inte alltid 
man har råd att tillsätta alla rollerna heller om man har mindre utvecklingsinitiativ. 

11 MM Men har du någonsin suttit i den rollen som ScrumMaster eller produktägare? 

12 I3 Ja jag har hoppat in som ScrumMaster några gånger och skött den övergripande liksom 
om hur man gör en planering för sprintar och lägger upp arbetet och så. Och sen ja 
efter det så här har vi jobbat vi jobbade lite kanbanmässigt när jag började och sen har 
vi gått över mer till ordinarie Scrum sista halvåret eller så. 

13 MM Så i nuvarande projekt så sitter du i Scrum? 

14 I3 Ja, just nu gör vi det, nu har vi ett sidoprojekt här vi håller på att mobilanpassa 
utveckling. Sitter ner i det rummet men annars gör vi det. Planeringar och standups och 
så, det är ju normalfallet här. 

15 MM Så vilka egenskaper och förmågor förväntar du dig av en produktägare? 

16 I3 Ja, nu har jag inte så många att jämföra med erfarenhet av en riktigt produktägare eller 
framförallt ska man ju vara intresserad av att och kunna närvara så att du kan vara med 
i diskussionen och närvara, vad som ska göras. Ibland så får man väldigt lösa 
specifikationer och man saknar liksom en tydlighet också. Och då är det liksom, jag vet 
inte riktigt om det är det du är ute efter. Engagerad och vilja att liksom gå ner och 
speca ner vad som ska göras. 

17 MM Tillexempel att ha ansvar för att prioritera features? 

18 I3 Ja för det är lite så, jobbar man enligt Scrum så vill man liksom ha en fast under en 
sprint så vill du ha ett fastställt scope under dem här, om det är två veckor. Då vill man 
inte att det ska komma för mycket från sidan och saker kan ändras. Utan då är det här 
vi fokuserar på. Och sen så kan vi ställa om tills nästa sprint liksom och planera om. Så 
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det tycker jag är rätt så viktigt att man har dels den förståelsen att nu har man låst vad 
som ska göras i två veckor, sen kan ni komma in och röra runt hur ni vill. 

19 MM Men anser du då att en produktägare behöver ha en teknisk bakgrund för att förstå vad 
teamet gör? 

20 I3 Nej det tycker inte jag. Däremot ska man ha förståelse för vad systemen ska göra eller 
vad man vill att de ska göra. Men inte själva hur teamet jobbar.  

21 MM Men ska man förstå vad produkten i sin helhet ska göra? rent tekniskt? 

22 I3 Nja kanske inte tekniskt, men vad du vill att den ska göra ur ett rent 
användarperspektiv. 

23 MM Tycker du att den socioekonomiska biten är av stor vikt? Att då vet vilket värde 
produkten skapar?  

24 I3 Ja precis, man kan motivera. Vilket värde har det att man kan göra den här 
förändringen. För jag ser inte att en produktägare kan ha något sådant tekniskt intresse. 
Och att man kan förstå hela vägen. 

25 MM Tycker du att produktägare i sig bör vara en ledare? 

26 I3 Nej inte ledare, den ska ju bara agera som en kravställare. Och det är ju inte samma sak 
som ledare utan det är ju, för det handlar ju inte om att den produktägaren ska styra 
utvecklingsförloppet, det bör ju göras inom teamet.  

27 MM Men om vi skulle gå på det sämsta, vad är det sämsta du skulle kunna se hos en 
produktägare? 

28 I3 Ja men det är om dem kanske kommer in och börja lägga sig i tekniska detaljer som 
inte egentligen är deras bit liksom. Där är inte deras kunskap eller det bör inte ligga 
där. Att lägga sig i den typen av beslut. Och detaljstyrning det är liksom. För jag 
känner lite det att ScrumMaster ska vara en som skyddar teamet utåt också liksom nu 
ska teamet jobba med det här i två veckor. Så nu kommer ingen och förstör här. 

29 MM Jag hörde ett exempel, det var en ScrumMaster som hade satt sitt skrivbord framför 
dörren till utvecklingsrummet för att undvika produktägaren. För den slängde in för 
mycket saker från sidan.  

30 I3 Ja, det är väl lite det jag menar. Att det inte kommer under loppets gång utan att göra 
en ny planering efter en sprint är avslutad. Om det behövs att skydda så ska ju 
ScrumMastern sätta sitt skrivbord. Så jag tycker att det är lite symbolik i det att det blir 
så tydligt i det.  

31 MM Vem ansvarar sen för sprintplanering är det teamet själva? 

32 I3 Ja det är det är ju teamet. 

33 MM Så produktägaren ska inte blanda sig i? 

34 I3 Inte när man väl har gjort en prioritering med dem här grejerna så tycker inte jag det 
behövs egentligen ju. Så att i den bästa världen så borde det vara så.  

35 MM Så vilka kunskaper förväntar du dig av produktägare? Där lyhörd är ett buzzword vi 
analyserar. 

36 I3 Ja och liksom att om lyhörd innebär att man förstår vad det här innebär enligt Scrum 
eller och så att man förstår processen och köper det och att man inte så att man följer 
flödet som alla andra gör. Produktägaren bör ha domänkunskapen, det är ju liksom där 
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eventuellt man vill ha kunskap och kompetens och hjälp. Snarare än teknisk kunskap.  

37 HH Så mer ett marknadsfokus. 

38 I3 Ja som kan sin domän på företaget vad är det han vill uppnå med det. 

39 MM Ja, jag hade inte uppskattat om en produktägare hängde över min axel när jag 
utvecklar. 

40 I3 Ja det kan bli enerverande och vi kan ha det så här också. ibland är det ganska så, min 
chef han har ju tidigare varit lead developer. Och nu fungerar han som IT-chef, 
ScrumMaster och lite produktägare så han gör lite av varje för han samlar liksom in 
från övriga avdelningar vad dem vill ha gjort och sen försöker han få ner det till något 
konkret som funkar. Så han har liksom alla rollerna i en där så det är inte så uppdelat. 
Ena stunden kan han jobba på ledningsnivå och andra stunden kan han vara nere på 
detaljnivå. Kommer och påpekar: nej såhär borde du göra. Och så blir det nog på 
mindre företag tror jag. Så det är nog svårt att komma ifrån.  

41 MM Ja vi har pratat om att det beror på vilken bakgrund om vi pratar nu produktägaren har, 
exempelvis med en ingenjör som produktägare som inte brydde sig om vad produkten 
skulle bidra med för marknaden utan brydde sig om tekniken istället, och det var helt 
fel för att produkten blev tekniskt sätt riktigt grym men produktmässigt säljbart blev 
den inte. 

42 I3 Nej, det var ingen som ville använda den. 

43 MM Ingen som ville köpa den. Så då undrar vi om produktägaren kanske bör vara en 
“business person”? 

44 I3 Nej men det håller jag helt med om. Sen finns det alltid olika sammanhang där det kan 
passa med olika typer av människor men generellt sätt ska det vara en 
businessorienterad människa.  

45 MM Vi har märkt att frågan är situationsberoende. Varje projekt kommer att vara 
dynamiskt, det kommer behövas olika typer av personer i dem teamen. 

46 I3 Nej men sen är det, kommer du in på ett utvecklingsprojekt enligt Scrum på ett företag 
och dem inte har som vana att göra det sen innan och du tar in en sån här produktägare 
som är mer businessorienterad så vet ju dem ofta inte vad Scrum är. Alltså agile, det är 
där dem har en trappstege att nå upp till hur vi ska jobba. Vad min roll egentligen är i 
det hela. Så där kanske han behöver utbildas, få upp de produktägarna på banan. Hur vi 
ska jobba. För det är nog inte självklart alltså. För oss som har jobbat med det liksom i 
flera år så känns det ganska självklart med vad rollerna är och vad det innebär men så 
är det nog inte för en icke-IT person. 

47 I3 Bara som ett tillägg, har du för mycket teknisk kompetens som produktägare så blir det 
väldigt lätt att du lägger dig i dom här detaljfrågorna, alltså på det tekniska planet. Så 
det är lite farligt om det är en för teknisk person så därför är det bättre att det inte är 
det. 

 
 

7.4 Bilaga 4 - Transkript 4 
 
HH = Hjalmar Hult 
MM = Marcus Mazur 
LK = Lars Klaening 
I4 = Informant 
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Rad Person Intervjufrågor och svar 

1 HH Så vi kan väll börja lite snabbt med, vad har du för bakgrund till då Scrum? 

2 I4 Jag är certifierad ScrumMaster sen två veckor tillbaka så att det är inte så länge. Men 
jag har jobbat på X sen i september.  Och under hela min tid på X har jag jobbat som 
leveransansvarig. Plus att jag har alla projekt som är in-house här. Alla projekt som 
inte bedrivs som bara konsultverksamhet utan allting där vi har ett helhetsansvar för. 
Lösningen är jag ansvarig för leveransen, jag är ansvarig för resurserna och jag är 
ansvarig för beläggningen och sen mer försäljning, men jag är även utvecklare själv. Så 
att till ungefär 80% av min tid så utvecklar jag, alltså ren kod liksom och 20%  är det 
beläggning, se till att kunden får det dem vill ha. Se till att alla möten alla leveranser 
möter dem krav vi ska ha alltså. Så jag är produktägare i dem flesta av våra interna 
projekt liksom. 

3 HH Så du går lite mellan rollerna då eller? Mellan produktägare och ScrumMaster, och 
utvecklare. 

4 I4 ScrumMasterrollen har inte, vi har jobbat agilt men inte fullt ut Scrum. Nu gör vi det 
mer och mer. För att vi har ändå haft ett agilt tillvägagångssätt men att vi har jobbat 
Scrum har varit lite av en överdrift. Men målet är nu tills nästa gång, men alltså nästa 
gång vi startar igång en omgång med ett projekt så kommer det att vara fullt Scrum. 
Men vi kör daily standups varje dag och vi har börjat implementera mer och mer. Men 
Scrum har varit lite vagare för oss fram tills nu. 

5 LK Men ni väljer ändå att ha en produktägare? 

6 I4 Ja, från och med nu så kommer jag att agera produktägare och sen så har vi två andra 
som är certifierade ScrumMasters. Och så kommer dem att vara ScrumMasters i 
projekten. För att produktägarrollen är den som är närmast och sen kanske när vi 
expanderar och får fler projekt att jag agerar ScrumMaster i andra projekt men 
produktägare i ett visst antal. Så att vi får se lite hur det blir, men målet är att jag ska 
agera produktägare för leveranserna, för det är det ansvaret jag har. Att jag ser till att vi 
har rätt saker i backlogggen och att sprintarna uppfyller de vi ska uppfylla eller att 
utvecklingsteamet får ut det av störst värde ifrån backloggen till sin sprint backlogg 
och sen kan jag jobba med det. Så att jag är mer produktägare men tog ScrumMaster 
certifiering för att förstå mig på och fördjupar mig i Scrum. Så att vi är tre stycken 
certifierade ScrumMasters i företaget nu. 

7 LK Så, vilka egenskaper och förmågor förväntar du dig av en produktägare? 

8 I4 Det som är bra för en produktägare att ha det är att ha den tekniska förståelsen. Så att 
han kan kommunicera med utvecklingsteamet och förklara det mer detaljrikt men man 
måste också, att förstå sig på hur kunden vill ha saker förklarade för sig. Så att man kan 
vara medlare däremellan. För mycket av det handlar ju om att man måste ha förståelse 
för kundens organisation och hur dem jobbar varför dem jobbar på det viset. För att 
kunna förklara för utvecklarna varför dem ska göra sitt jobb på det sättet. Och Både 
förklara lite mer luftigt och lite mer som normalt folk pratar men även förklara det mer 
tekniskt.  För hela rollen som produktägare är att se till att allting med största möjliga 
värde för organisationen som har köpt den här tjänsten eller köper den här 
utvecklingen, ska få alltså så stort värde av produkten som möjligt. Medan 
utvecklingsteamet ska kunna få så effektivt arbete och trevligt arbete som såväl 
välstrukturerat arbete som möjligt. Så att ja det är väll egentligen det att man är bra på 
att kommunicera, man ska förstå sig på det tekniska men man ska även kunna prata lite 
allmänt. Sen måste man vara organisatorisk och kunna säga ifrån, för det är ju många 
som kommer och ställer krav. Kommer VD:n på ett bolag och säger det här ska vi ha, 
då måste jag säga: Nej, det ska ni inte, inte förrän det här och det här är klart. Ofta 
kommer ju en VD och vill skjuta fram någonting och prioritera upp någonting. Men det 
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kanske inte är det som bidrar med störst värde. Men sen är det ju alltid så att någon ska 
ju assistera fakturorna också, så då måste man ändå lyssna till viss del.  Men man 
måste våga säga ifrån. 

9 LK Men då menar du att man måste ha lite förtroende från ledningen, att du gör rätt beslut 
då eller? 

10 I4 Ledningen måste ju ha förtroende för mig. I vårt fall så är ju jag produktägare men att 
jag har alltid, redan i offertstadiet bestämmer vi ju vem som är min kontaktperson, vem 
som tar dem slutgiltiga besluten i projekten. Och tillexempel i X fall så har jag ju X, 
som ni kanske känner. X, och sen så om det är någonting vi inte riktigt kan bestämma 
så tar vi båda och eskalerar dem besluten till våra respektive VD:s. Men det har inte 
behövts så här långt, däremot så när jag inväntar ekonomiska beslut så då får han gå 
vidare, men funktionalitet och vad som ska implementeras det vet X liksom. Sen vet 
jag att det finns en dialog där i bakgrunden också men vad jag vet så är det, det som X 
säger som gäller för mig. Och då behöver inte jag så att hans ledning litar på X och 
litar på mig och så är det i ganska många projekt. Men det tar inte bort ansvaret för mig 
att förstå sig på deras organisation. För att jag måste kunna säga ifrån till X att detta 
inte är det vettiga beslutet. Man kanske inte ska ha drag and dropp här att vi egentligen 
inte mycket mer värde men man kanske kan ha ett plustecken eller ska man ha drag 
and dropp för det get mer värde och det förtydligar arbetet, vad man nu vill göra. Jag 
vet inte om ni har sett det här när man ska allokera resurser till projekten i X t.ex. Där 
är ett sånt fall där vi insåg att det här blir ju mer värdefullt, det blir så tydligt för vad 
användarna ska göra. Nej, så att det är många sånna diskussioner och det är ju också 
det, det agila underlättar med att det man säger från början är att: Okej om ni skriver på 
den här offerten då kommer du och jag prata varannan dag nu i ett år eller två år 
framöver för att det är mycket att göra. Sen är det vissa projekt som är två månader. 
Men dem flesta blir oftast 4 eller 5 månaders kommunikation.  

11 LK Men då menar du att det är viktigt för att produktägaren har den här förståelse för kod, 
och vad som kan göras rent tekniskt och att du inte bara måste gå igenom 
utvecklingsteamet hela tiden? 

 I4 Alltså jag måste fortfarande gå igenom utvecklingsteamet, för det är utvecklingsteamet 
som bestämmer estimaten och dom som bestämmer vad som är rimligt att lova kunden 
under en viss tid. Så det är fortfarande dem som ansvarar vad som hamnar i sprint 
backloggen, men jag ansvarar för att det som ligger i backloggen är korrekt och 
välstrukturerad så att dem förstår den. Och tvärtom att kunden kan förstå sig på vad jag 
skrivit. Så jag måste till viss del förklara tekniskt men sen finns det Scrum eller agila 
projekt som inte är utvecklingsdrivna utan det mer, kan vara HR projekt. Men det är ju 
inte det ni skriver om liksom. Men att man på något sätt kan kommunicera med sitt 
utvecklingsteam är viktigt, sen om det är jättetekniskt eller om det är enklare tekniskt 
men det måste ändå finnas en förståelse för vad man pratar om så att det inte uppstår 
missförstånd. 

12 LK Ja det är bra, när det gäller kunskap vilka kunskaper förväntar du dig av en 
produktägare? 

13 I4 Nej alltså man måste vara glad för att vara lite splittrad och ha mycket att göra. Det 
händer saker hela tiden eller förändringar sker och man måste vara flexibel och beredd 
på det du tänker nu stämmer inte om två veckor efter att nästa sprint är klar för att det 
kommer ske förändringar. Men det är också en del av det agila arbetssättet, det ska 
vara flexibelt, det ska kunna ske förändringar och du måste kunna ta dig ifrån det du 
hade tänkt från början. Allt ifrån att man räknar ut en offert för oavsett om man inte ska 
bestämma några ramar eller bestämma hur man ska göra med projektet så måste man 
bestämma ett visst antal timmar som kunden vill beställa. Och det man offererade i 
början kanske inte är i närheten av det som faktiskt blir av men det blir ungefär samma 
timmar. Det måste man acceptera att det kanske inte blir exakt vad man har diskuterat 
ifrån början så att jag tror det är där det är störst svårighet att släppa det gamla och byta 
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brunn på vad kunden får för nya behov under utvecklingstiden så att. 

14 HH Så det är lite det här att vara spindeln i nätet och både ha tekniskt kompetens men även 
socio-ekonomiska kunskaper?       

15 I4 Ja, förstå sig på vad ger värde och vem ger det värde till och vad kommer det innebär, 
kommer det att betala tillbaka sig? Era lärare som läser det här kommer att ha hört det 
här fyra gånger då. Hela vår tanke och mycket forskning visar på att om du lägger en 
krona i nyutveckling så kostar det tre kronor i förvaltning. Och det resulterar i att du 
får, om du då lägger in massa saker som är “nice-to-have” i systemet. Så kommer dem 
ändå att kosta tre gånger så mycket i förvaltning i efterhand. Behöver man då inte det 
om man har pungat in 100 000 i den modulen. Så har du 300 000, det är 400 000 som 
är totalt bortslängt för något du använder varannan månad och då kan man lika gärna 
göra det i någonting annat. Om en person använder det varannan månad då är det inte 
lönt att ha det. Men däremot om det påverkar många eller har med typ en enkel 
funktionalitet i ett system där vi bygger, där man bara trycker på en knapp så får du hur 
du ska betala dina löner till dina anställda skitenkelt. Då är det en helt annan nivå på 
funktionaliteten för det påverkar alla användare och det underlättar för ekonomichefen 
4-5 timmar varje vecka eller varje dag. Då ska det in för då kan du betala tillbaka det 
på ett antal månader. Men det viktiga är att förstå: vad bidrar det med för värde och 
kommer det här verkligen fylla den funktionalitet dem vill ha eller någonting annat 
dem vill ha. För ibland förklarar kunden med vissa ord och säger men det vi vill ha en 
knapp där för att det ska göra det här, men egentligen menar dem en lista här som visar 
det här, som man sen kan skriva ut. Så att det måste bollas lite fram och tillbaka innan 
man kommer fram. 

16 HH Men om vi tittar på kunskaper rent i Scrum, nu är du visserligen certifierad 
ScrumMaster så att det är en självklarhet men det kan ju finnas produktägare som inte 
är så insatta i Scrum. 

17 I4 Nej och just produktägarna är väll en dem få som ja, man måste ha förståelse för att 
lämna utvecklingsteamet själva. Utvecklingsteamet måste få köra sitt eget race. Och 
bestämma själva hur mycket dem kan hantera jag kan inte sitta och bestämma att nu 
ska ni göra såhär mycket. Förutom när jag är en del av utvecklingsteamet, men att man 
förstår sig på strukturen bara. Man behöver inte vara certifierad men man ska förstå sig 
på strukturen och syftet och varför man gör såhär för att Scrum fungerar inte om man 
har management som lägger sig i hela tiden. Utan utvecklingsteamet måste jobba 
själva. Och det är egentligen det viktiga att veta, vet man det då gör det ingenting om 
inte utvecklingsteamet och produktägaren är jättekunniga om Scrum. Så länge 
ScrumMastern förklarar för det liksom, det är ju jobbet egentligen att se till att hjälpa 
dem komma fram till hur dem ska jobba i Scrum, som ScrumMaster.  

18 LK Men över till, du nämnde kommunikation i början. På vilket sätt om man går lite 
djupare i det, hur menar du att produktägaren måste kommunicera då med dem olika 
intressenterna? 

19 I4 Jo men det är ju att ta diskussionen om vad som ska in och vad som inte ska in. Och att 
veta vem som, man är ju lite av en säljande roll också i alla fall i vårt fall, man ska se 
till att alla vet vad som ska in och varför och när. Och att man för den 
kommunikationen och att den är öppen åt alla och att det finns en transparens i vad 
som händer hur mycket pengar som går åt och allt det här. Så att kommunikation är 
viktigt hela tiden, framförallt om man då ska säga amen vi drog över fyra timmar på 
det här, men då måste man kunna förmedla det ganska snabbt utan att bli nervös eller 
spänd över att har dragit över budget eller så. Nu har vi aldrig haft några större 
problem med det men det händer ju att en modul har dragit över budget och sen så 
klarar man, tar man igen det på någonting annat. Men man måste kunna ta dem 
dialogerna och våga. För det handlar om ärlighet och transparens i vad som händer och 
dem måste kunna vara med på allt. Precis som att vi måste kunna inse kundens 
organisation för att kunna göra arbetet.  
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20 LK När vi pratade i bilen pratade vi lite om det här. 

21 HH Ja, om man nu skulle ta och titta på det stora hela, systemimplementationen. Då är ju 
endast produktägaren en liten del av det hela och om vi då tänker att produktägaren 
kanske inte uppfyller alla dem här kompetensaspekterna vi har pratat om. Hur stor 
impact har då. 

22 I4 Jo fast det är ju om man ser till hur ett Scrumteam ser ut så är det ju tre roller: det är 
utvecklingsteamet det är ScrumMaster och det är produktägare. Och oavsett hur man 
ser på det så är produkägaren den viktigaste i det. Inte bara för att jag själva är det men 
utan även för att om produktägaren inte är delaktig, inte har skött sin backlogg då 
kraschar alla beståndsdelar. Då fungerar det inte om man blir bättre på Scrum eller att 
utveckla mer eller att stressa på där utan produktägaren har helhetsansvaret för att alla 
dem critical success factors alltså att dem fungerar och att dem möts och att den som 
har huvudansvaret för all leverans är ju produktägaren. Och då behöver du ju dem 
kompetenser som krävs för just det projektet. Om du fallerar på kanske inte en men 
missar två, tre av dem kompetenserna, att du inte kommunicerar eller att du inte förstår 
det tekniska. Om en av dem går fel så då kan du vara ganska illa ute. Det kanske inte är 
att själva implementationen inte blir bra men att kunden är missnöjd för att dem har 
inte fått reda på att det kostar 50 000 extra. Eller att kommunikationen mellan teamet 
och så inte blir bra för du inte har skött din backlogg så att dem vet inte vad dem ska 
koda. Dem vet inte vad dem ska göra och då gör dem någonting dem kanske tror är 
rätt. Och så slutar det med att det kostar extra. Fallerar produktägare någonstans i 
stegen så kommer det bli fel och det kan väl vara mer eller mindre illa. Det kan gå 
riktigt illa.  

23 HH Lars, har du någonting att tillägga? 

24 I4 Var det svar på frågan? 

25 HH Det var väldigt bra. Tack. 

 
 

7.5 Bilaga 5 – Kompletterande mail till informanter 
 
Hej, 
 
Vi har vid en av våra intervjuer hört att en informant anser att den coachande 
färdigheten är relevant för en produktägare. Hur ställer du dig till detta och varför? 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh, 
Marcus 
 
 
 
 
 

7.6 Bilaga 6 – Svar från informanter på kompletterande mail 
 
Svar från informant 2 
Hej 
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En coachande färdighet är alltid bra i ledarskapssituationer, det är viktigt att kunna 
växla mellan att styra och att stötta. Jag skulle personligen inte vikta den så mycket 
för en produktägare dock. Jag tror det beror på hur man ser på rollen, om man ser 
produktägaren som en gruppchef för teamet eller mer som en del av teamet. 
 
Det beror säkert även på vad man menar med “coachande färdighet”. För mig handlar 
det om att hjälpa andra att uppnå sina mål, med hjälp av medel de själva redan besitter 
men kanske behöver hjälp att utnyttja. Ser man det däremot som att entusiasmera, 
inspirera och motivera för gemensamma mål så är det förstås en stor del av 
produktägarens roll.  
 
Svar från informant 3 
Hej,  
 
Nej inte direkt. Det är säkert inte fel att ha den färdigheten men jag skulle inte se det 
som ett direkt krav/önskemål på en produktägare. Kanske lite för att jag inte ser 
produktägaren som en person som är med på daily basis. 
 
Svar från informant 4 
Hej, 
 
Absolut håller jag med om det. Dock behöver inte den coachande färdigheten vara 
uteslutande agil coachning utan det kan även vara för att förbättra omvärldens 
förståelse för projektet eller skapa större förståelse för utvecklingsteamet om hur 
omvärlden eller syftet med produkten ser ut. Allt handlar om att se till att 
utvecklingsteamet och beställaren vet var värdet i applikationen finns och hur man 
ska optimera det.  
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