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Idealfallet…

Backlog

AnatomiSprint

Refinement



… möter verkligheten

Backlog

AnatomiSprint

Refinement

”ett till verktyg?”

”inte uppdaterad”

”vi har inte fått rättigheter”

”inte uppdaterad”

”borde vi inte göra det snart”

”hur ska vi hantera felrapporter”
”ska vi ha en tavla”
”er tavla är inte bra nog kan ni inte…”

”word, uppdatera backlogen senare”

”kör i excel”

”vilket verktyg?” ”verktyget stöder inte” ”subtasks är komplicerat”
”använder tasks för epics”

”väntar på förstudien”

”måste vi köra scrum”
”vi kör scrumlikt”



Fokus

• Ta bort dessa hinder så snart som möjligt
• Det sätter fokus på fel saker
• Fokus måste vara på innehållet i backlogen och dess fortsatta 

nedbrytning



Hansoft
• Användarvänligt
• Snabb nedbrytning
• Snabbt att flytta 

mellan backlog och 
sprint backlog

Team

• Lätt att rotera Scrum
Master

• Låg störningsgrad 
från verktyg

• Effektiv 
sprintplanering

• Detaljer i product
backlog, inte på 
scrum board

Product 
owner

• Transparens
• Koppling till 

relaterade backlogs

Best Practice



Hansoft
• Användarvänligt
• Enbart nedbrytning 

av sprint backlog
• Product backlog inte 

uppdaterad

Team

• Lätt att rotera Scrum
Master

• Låg störningsgrad 
från verktyg

• Oklar backlog
• Långsam 

sprintplanering 
(waste)

• Detaljer enbart i 
Sprint Backlog

Product 
owner

• Backlog i PowerPoint
• Uppdaterad i Hansoft

i efterhand (waste)

Worst Practice



Påverkan på team, best vs worst

• Med en effektiv backloghantering kunde vi korta tiden på 
sprintplanering

• Vi kunde springa snabbare, det var lätt att dra in extra jobb i sprint 
backlog

• Samarbetet med produktägare blev på en väldigt konkret nivå



Påverkan på team, best vs worst

• En något rörig backloghantering ökade tiden på sprintplanering
• Att öka takten var svårare (men vi lyckades ändå lösa det)
• Samarbetet med produktägaren krävde fler möten och diskussioner
• Upplevdes som mer stressande



Hur många poäng för ett äpple
Det tar 1p att skala 

ett äpple

1min menar du

2p för ett päron?

2min alltså

1,5min kanske
Det tar 10x så 
lång tid att skala 
10 äpplen

Hur kan det ta 20x poäng att 
skala 10 äpplen och varför 

skiljer sig päron så mycket åt



Sprint Backlog

• Om du låter ingenjörer göra en tavla… 



Sprint Backlog

• Om IT-avdelningen får bestämma…



Sprint Backlog

• Ha en enkel fysisk tavla med få detaljer
• Rensa tavlan efter varje sprintavslut (det är ingen anslagstavla)
• Detaljer i backlogverktyget (detaljer följer med oavsett vart storyn tar 

vägen)



Flera team - samma backlog

Delad
Backlog

Delad
AnatomiSprint

Refinement



Frågor
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