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Indenfor Scrum er projektledelsen fordelt på flere 
forskellige roller. Der er dog fortsat opgaver, 
som kræver en projektledelsesmæssig overligger 
til den udviklings- og produktnære orientering i 
Scrum teamet.

For nogle år siden deltog jeg på en konference i agil projektledelse. En 
konferencedeltager ved mit bord udtrykte, at har man først fået Scrum 
fuldt udrullet i sin organisation, er der egentlig ikke længere behov for 
projektledere. Et noget overraskende synspunkt, taget i betragtning, at 
vi deltog i en konference med netop agil projektledelse som emne – og 
selv sagt også et lidt provokerende statement for dem af os, der havde 
titlen projektleder på visitkortet. Men hvordan adresseres spørgsmålet 
om projektledelse egentlig indenfor agil udvikling og specifikt i regi af 
Scrum, og har projektlederen udspillet sin rolle i en organisation, der 
er kommet langt med udrulningen af agile metoder? Det vil jeg belyse 
nærmere nedenfor.

Projektledelse – en distribueret disciplin
Scrum tager udgangspunkt i de tre roller Product Owner, Scrum Master 
og Scrum team, hvorimod Project Manager ikke er defineret som en 
rolle i rammeværket. Frekventerer man Scrum teori (og praksis), skyl-
des dette først og fremmest, at en stor del af projektledelsen er fordelt 
på disse tre roller. 

Det er Product Owner, som har det forretningsmæssige ansvar for 
at sikre, at det er det rigtige produkt, der bliver bygget, og at tingene 
bliver udviklet i den rigtige rækkefølge. 

Scrum Masterens rolle er at coache teamet og få arbejdet til at 
fungere bedst muligt. Scrum Masteren skal facilitere møder og diskus-
sioner og fjerne forhindringer for teamets arbejde, og rollen er på den 
måde i højere grad at sikre fremdrift og performance ved at yde service 
end ved at ”lede og fordele arbejdet”. Samtidig tager Scrum Masteren 

sig også af typiske projektledelsesopgaver som at holde øje med 
fremdrift og identificere issues, der skal håndteres i eller udenfor 

teamet. 
Scrum teamet udgør en selvstyrende gruppe og beslutter 
selv, hvilke team medlemmer, der bedst kan løse hvilke 

opgaver, ligesom teamet tager stilling til, hvilke tekniske 
metoder og rammeværk, der skal benyttes for at opnå 
de mål, product owner har sat for produktet.  
I den ideelle verden burde projektledelsen, som beskre-

vet ovenfor, principielt være tilstrækkelig til at bringe det 
ønskede produkt frem til kunden eller slutbrugeren. Det giver 

mening og lyder som en fornuftig udmøntning af det tillidsba-
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serede samarbejde, der udtrykkes via det agile manifest og ønsket om 
”individuals and interactions over processes and tools”. Meget ofte er 
der dog en række forhold, som i praksis udfordrer modellen og kræver 
en projektledelsesmæssig overligger til den produktnære orientering og 
det stærke teamfokus, der er karakteristisk for Scrum: 

Produktvision og projektmodning
Indenfor Scrum er antagelsen, at det er produktvisionen, der sætter 
rammen for arbejdet og så at sige lyser som den ledestjerne, der kan 
navigeres efter samt planlægges og prioriteres ud fra. Et er dog vision, 
et andet er medvind på cykelstien og bevilling af udviklingsteam. Ikke 
mindst i komplekse og politisk styrede organisationer kræves ofte et 
langt tilløb, mange møder og afsøgning af ressourcer og muligheder, 
før en produktvision kan konkretiseres i et egentligt udviklingsforløb, der 
varetages af et Scrum team. Her er projektlederen central for at drive 
projektmodning og afklare forretningsmål samt sikre, at beslutningerne 
landes. 
 
Nogen skal tage sig af styregruppen
Hurtig tilpasning til forandringer frem for at følge en plan er et credo in-
denfor Scrum og agil softwareudvikling. Management elsker dog planer 
og styring. De forventer med en vis rimelighed at følge med i, hvad de 
får for pengene i forhold til, hvad de tidligere har hørt og er blevet lovet, 
og de vil gerne varskoes om evt. problemer og risici, der tegner sig i 
horisonten. Der skal med andre ord være en projektleder til at betrygge 
ledelsen i, at projektet er på rette vej. Behovet er det samme som tidli-
gere. Styregruppen lever i bedste velgående, men formidlingsformen er 
dog typisk anderledes end tidligere, forstået på den måde, at detalje-
rede Gantt kort og planer ofte erstattes af fortællinger om nødvendige 
prioriteringer, om forrige og kommende udviklingssprints samt demoer 
af den allerede udviklede software. 

Den evindelige kamp om ressourcer
Vi ved det godt: Det perfekt sammensatte team med alle relevante 

kompetencer, der får lov at samarbejde uforstyrret på fuld tid om at 
nå et fælles mål, giver langt den mest effektive arbejdsproces og fører 
ofte også til de bedste produkter. Virkeligheden lever dog sjældent op 
til dette ideelle udgangspunkt, da mange modsat rettede ønsker og 
interesser er på spil. Det kan være forretningen, der ikke kan/vil stille 
en fuldtids product owner til rådighed for udviklingsprojektet. Eller det 
kan være User Experience designere eller andre eksperter, projektlede-
ren skal tilkøbe eksternt eller kæmpe for at få tilknyttet sit projekt på 
det rette tidspunkt, så der sikres flow og fremdrift i teamets arbejde. 
Eller det kan være udviklere, som ikke er 100% dedikeret til arbejdet i 
teamet, men som også skal løse andre opgaver.  

Hvad med funding og budget
Indenfor Scrum arbejder man med relative estimater og ser blandt 
andet på, hvor mange story points et team kan løse i løbet af et sprint 
– også kaldet velocity. Det er vanskeligt at veksle velocity direkte til 
gangbar mønt, der kan indgå i årsbudgettet, men nogen skal jo gøre det 
job, og her kommer projektlederen ind i billedet. Redskaberne til dette 
er de klassiske: Erfaringsbaserede estimater fra lignende opgaver, der 
tidligere er blevet løst, eventuelt kombineret med værktøjer som for 
eksempel trepunkts-estimering.

Som demonstreret ovenfor er der fortsat rigelig med projektledelses-
opgaver at tage sig af. Det gælder også på et mere overordnet plan, 
hvor der kan være behov for at håndtere kontrakter, udvælge leverandø-
rer og koordinere flere leverandørers arbejde, idet disse måske arbejder 
efter forskellige planer og projektmodeller. Det skal håndteres samtidig 
med, at man forfølger målet om det tillidsbaserede samarbejde, hvor 
man som projektleder og product owner i langt højere grad end tidligere 
kommer i indgreb med de enkelte team-medlemmer i et forpligtende 
arbejdsfællesskab. Det er bestemt ikke blevet mindre krævende at 
være projektleder, men absolut mere inspirerende og varieret. 


