
Agile systemer

I 90’erne opstod der kritik af den måde, man styrede systemudviklingsprojekter på. Det var for tungt og langsomt i 
forhold til udviklingen og, hvad kunder forventede. Man fandt så på forskellige ‘lightweight’ metodikker blandt andet 
Scrum i 1995. 

Det agile manifest

I februar 2001 satte 17 softwareudviklere sig sammen for at diskutere, hvordan man skulle definere de agile 
metoder. De kom frem til følgende manifest, som beskriver de grundlæggende værdier i agil udvikling (agileman-
ifesto.org)

Individer og interaktioner   fremfor  processer og værktøjer

Fungerende software    fremfor  omfattende dokumentation

Kundesamarbejde    fremfor  kontraktforhandling

Reaktion på ændringer   fremfor  at følge en plan

Det vil sige, at selv om emnerne i højre side har værdi, har emnerne til venstre en større værdi.

Scrum

Scrum er en betegnelse for den kæmpe klynge af spillere man laver i rugby for at tilkæmpe sig bolden. Egentlig 
er det et meget godt udtryk for vigtigheden af at alle samarbejder og arbejder i den samme retning for at man kan 
komme i mål med et projekt. Og netop samarbejde er, hvad projektstyringsmetoden scrum beror på.



Scrum tager udgangspunkt i, at udvikling af software kan være en kompliceret og uforudsigelig proces og derfor 
snarere er en form for kontrolleret black box frem for en planlagt proces. Dette er en af de største forskelle mellem 
Scrum og vandfalds- og spiralmetoderne, som anser udviklingsprocessen som en fuldt ud tilrettelagt proces.

I Scrum er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste 
tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementering og Test. 

Scrum derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et 
projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. 
Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet. Andre punkter der kendetegner Scrum er:

• Fleksible tidsplaner

• Fleksible deadlines

• Små udviklingshold

• Hyppig gennemgang

• Objektorientering

• Samarbejde mellem udviklingshold

Noget, der er med til at gøre agil projektstyring så populært lige nu, er det høje niveau af interaktion, det beror på, 
mellem alle der er involverede i et projekt. Her gør klart definerede roller i projektet alle meget fleksible, hurtige og 
produktive.

Rollerne i et scrumprojekt udgøres af:

• En Scrum Master

• En Product Owner

• Teammedlemmer

• Slutbrugere

• Interessenter

Scrum Masterens rolle

Scrum Masteren har ansvaret for at hjælpe teamet og Product Owneren med at få succes. Deres mulighed for suc-
ces er Scrum Masterens succes. En Scrum Master bliver ikke involveret i det praktiske arbejde, men skal sørge 
for at arbejdet med teamet kører, som det skal. Scrum Masteren skal lige nøjagtig være nok inde i arbejdet, til at 
kunne være både coach, partner og heppekor for Product Owneren, såvel som den der bearbejder organisationen 
for at forbedre Product Ownerens arbejdsvilkår.

Product Ownerens rolle

Product Owneren er brobygger mellem forretning og udvikling. Den person som har rollen, er ansvarlig for mak-
simering af værdiskabelsen samt sikre, at vi ikke blot får hurtige resultater men også de rigtige resultater.

Teammedlemmernes rolle

Her er det hyperproduktive, lille og velsammensatte alsidige hold, der løser opgaverne og skaber resultaterne. 
Teamet er selv med til at planlægge sine korte realistiske delmål, og forpligter sig til at overholde deres egne dead-
lines. Teamet rapporterer dagligt til hinanden (og dermed til resten af organisationen) om fremdriften i projektet.



Hjælpemidler til Scrum?

Som det fremgår sætter projektstyringsmetoden, Scrum, mennesket i centrum. Det er i kraft af de veldefinerede 
roller og den gode kommunikation at Scrum projekter ofte lykkes optimalt. God kommunikation bæres ofte fremad 
af gode IT-hjælpemidler. Det er skønnest, når kommunikationen ikke tager for lang tid, men alligevel giver alle den 
information, de har brug for, for at kunne udføre deres arbejde så produktivt som muligt.

Microsoft Project har udviklet udmærkede standardskabeloner til at dokumentere og rapportere sine Scrumprojek-
ter med. Se, hvordan du kan lede projekter agilt eller adræt, som nogen kalder det, her.

Ring, hvis I kunne tænke jer en hånd med det. Vi skræddersyr gerne jeres agile projekt til jer.

https://www.youtube.com/watch?v=lZjgeNKos5A 

