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Sammanfattning 
Agila metoder har under åren växt fram och blivit allt vanligare för organisationer att använda 
sig av under systemutveckling. Med agila metoders framväxt så framkommer behovet för 
organisationer att kunna bedöma sitt agila arbetssätt och därigenom formades vår 
frågeställning: “Hur kan man bedöma mognadsgraden i användningen av agila metoder inom 
organisationer som sysslar med systemutveckling?” 

För att ta reda på detta utförde vi en kvalitativ studie, där resultaten av våra intervjuer visade 
att alla de företag som respondenterna arbetade på, skräddarsyr sina agila metoder. Det 
innebär att de arbetar under unika utvecklingssituationer. Vårt syfte med studien är att skapa 
ett verktyg som tillåter organisationer att bedöma var de mognadsmässigt ligger till i deras 
arbetssätt. Utifrån resultat och analys från både litteratur och intervjusvar, skapade vi en mer 
generell mognadsmodell som tillåter unika utvecklingssituationer. Vi kom fram till att 
mognadsmodeller kan användas för att bedöma användandet av agila metoder inom 
organisationer om mognadsmodellen går att anpassa för den unika utvecklingssituationen som 
organisationen utövar. 

Nyckelord: Agil, mognadsmodell, mognadsutveckling, agil mognad, mognadsgrad
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1. Introduktion 
Vi börjar kortfattat med tanken bakom varför vi finner ämnesområdet intressant att fördjupa 
sig i och vilka som kan finna denna studie av intresse. Detta i sin tur kommer mynna ut till ett 
tydligt syfte och forskningsfråga. Mot slutet av kapitlet kommer också ett par centrala 
begrepp som är viktiga att ha i åtanke samt vilken avgränsning vi förhållit oss till under 
studien. 
  

1.1 Bakgrund 
Användandet av agila metoder har under åren växt fram och har på senare år blivit ett väldigt 
vanligt angreppssätt för att utveckla mjukvara. Agila metoder har sin bakgrund i att 
vattenfalls- och liknande metoder ansågs vara ineffektiva på det sättet att de inte tog hänsyn 
till plötsliga och hastiga förändringar (Salinas, Escalona & Mejías, 2012). På grund av detta 
växte ett antal riktlinjer och metoder fram under 90-talet för att ta sig runt det här problemet, 
exempelvis Scrum som idag är en av de mest populära agila metoder (Salinas et al., 2012). 
Detta ledde i sin tur till att 17 framstående personer som förespråkade lättrörliga arbetssätt 
och metoder samlades under januari 2001 för att diskutera och finna gemensamma nämnare 
inom de olika synsätten. Slutligen enades samtliga om ett antal värderingar och principer som 
kom att ligga till grund för det agila manifestet. Efter noggrann sammanfattning uppstod fyra 
värderingar som fångar kärnan i det agila manifestets tolv principer. Nedan följer de fyra 
huvudvärderingar som utgör det agila manifestet. Att ha i åtanke är att de agila metoderna inte 
bortser från den kursiva texten till höger utan bara värdesätter det fetmarkerade mer 
(Agilemanifesto, 2001a; Nyman, 2010): 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar 
• Anpassning till förändring framför att följa en plan 

  
Tanken bakom agila systemutvecklingsmetoder är bland annat att mjukvara ska levereras 
snabbt, genomgående och leda till nöjdare kunder (Patel & Ramachandran, 2009) men hur vet 
organisationer att de är på rätt spår och uppfyllt agila kriterier överhuvudtaget?  
Küpper (2016) menar att för att kunna uppnå agilitet är det viktigt att organisationen arbetar 
med agila principer och värderingar tillsammans med en stödjande agil kultur. Hur vet 
organisationer att de överhuvudtaget har rätt egenskaper och kompetens för att fullt ut kunna 
nyttja fördelarna som kommer med agila metoder? 
 
Ett sätt för organisationer att bedöma om de agila kriterierna uppfyllts är genom 
användningen av mognadsmodeller (Sidky, Arthur & Bohner, 2007). Tidigare har det 
utvecklats ett antal mognadsmodeller inom olika ramverk, t.ex. SAMI, CMMI-DEV och 
AMM. Schweigert, Vohwinkel, Korsaa, Nevalainen och Biro (2013) nämner i en 
litteraturgranskning att de hittat runt 40 stycken olika mognadsmodeller för agil 
systemutveckling. De kommer också fram till att det inte finns någon allmänt erkänd 
mognadsmodell som används. Mognadsmodeller syftar till att skapa en medvetenhet om var 
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organisationen ligger i sitt arbete med agila metoder och vad som behöver ändras eller 
uppfyllas för att i framtiden förbättras (Sidky et al., 2007). Fontana, Meyer Jr, Reinehr och 
Malucelli (2014a) tar även upp att det finns så mycket att utforska med mognad inom agil 
mjukvaruutveckling. Olika modeller har ofta olika strukturer vilket leder till att modellerna 
skiljer sig ganska mycket. Det finns alltså inte någon allmän uttalad definition om vad 
mognad inom systemutvecklingsorganisationer innebär vilket skapar svårigheter att 
konstruera en allmän modell för att mäta mognad inom organisationer. Därför finner vi det 
intressant att fördjupa oss inom detta i den här studien och arbeta för att ta oss närmare en 
slutgiltig allmän modell genom att bygga på tidigare kunskap och våra utförda intervjuer. 
  

1.2 Syfte och forskningsfråga 
1.2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur det går att bedöma mognadsgraden i agila 
arbetssätt, och ifall befintliga mognadsmodeller är tillräckliga eller om det behöver skapas en 
ny mognadsmodell för att beskriva mognadsnivån hos organisationer. Med hjälp av olika 
befintliga verktyg, modeller, tidigare forskning och resultat från våra utförda intervjuer 
kommer vi utveckla en mognadsmodell som vi anser vara bäst lämpad för bedömningen av en 
systemutvecklingsorganisations mognad med användandet av agila metoder. 
  
1.2.2 Forskningsfråga 
Utifrån syftet beskrivet ovan har vi fått fram en forskningsfråga som lyder: Hur kan man 
bedöma mognadsgraden i användningen av agila metoder inom organisationer som sysslar 
med systemutveckling? 
  
1.2.3 Intressenter & målgrupp 
Vår studie kan vara till nytta för de som är intresserade av bedömningen av agila 
organisationer. Studien kan användas för de som är intresserade att vidare forska inom ämnet 
agil mognad där det finns ett behov av att ta fram en allmänt erkänd mognadsmodell som kan 
användas för att bedöma agila organisationer. 
  
Den målgrupp som studien är riktad mot är de som jobbar med systemutvecklingsprocesser 
med agilt fokus; coacher, systemutvecklare eller andra som har användning av att kunna 
bedöma mognadsgraden av sitt arbetssätt och få en bättre uppfattning om den organisation de 
jobbar på. 
  

1.3 Centrala begrepp 
Agilitet 
Kunskap, flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter en föränderlig värld och nya krav. 
 
Patel och Ramachandran (2009, jan) hänvisar i sin artikel till Highsmith (2004) som hävdar 
att vara agil innebär att organisationen har kunskapen och förmågan att agera vid förändring 
och på så vis gynnas i en snabbt omväxlande miljö. Mindre fokus läggs på tidig planering och 
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mer fokus läggs på en pågående utvecklingsprocess, detta anses vara bättre och mer effektivt. 
Tanken är att minimal mängd dokumentation ska leda till högre grad av flexibilitet och 
därmed på ett smidigare sätt kunna agera utifrån nya förutsättningar (Serrador & Pinto, 2015). 
  
Mognadsmodell 
Hjälpmedel för att strukturera och kvalitetssäkra arbetssätt inom organisationer. 
 
En mognadsmodell fungerar som underlag för att bedöma vilka metoder som fungerar bra 
samt mindre bra hos en organisation och i vilken utsträckning dessa metoder kan förbättras 
alternativt förkastas (Turetken, Stojanov & Trienekens, 2016). 
  
Kultur 
Med kultur menar vi miljö, beteenden, värderingar och attityder som delas av en grupp 
människor. 
 
Robert Brym (2017) menar att kultur är alla socialt överförda idéer, praktiker och materiella 
ting som människor använder sig av för att hantera vardagliga reella problem. Vidare tar 
Brym (2017) upp att dessa idéer, praktiker och materiella ting överförs från person till person 
genom mänsklig kontakt, kommunikation och inlärning. Kultur delas alltså genom social 
spridning.  
 
Parprogrammering 
En programmeringsteknik där två personer delar dator och skärm för att skriva kod. 
 
En praktik för att skapa kod där två personer tillsammans går igenom och skriver kod på en 
och samma dator. Det bästa och mest vanliga sättet att parprogrammera är att två personer 
delar skärm, mus och tangentbord där de turas om att kontrollera dessa komponenter. Det är 
bådas ansvar att fokusera på koden (Extreme Programming, 1999). 
 
Privat rationalitet 
Förmågan att själv kunna avgöra hur och vilka delar av en metod som ska utföras. 
 
Karlsson och Ågerfalk (2009) beskriver privat rationalitet som personligt och utgår från ens 
egen kunskap och erfarenheter. Det handlar om att förstå varför en metod används och hur 
den används i praktiken.   
 
Publik rationalitet 
Utvecklaren följer metodens föreskrifter så som det är beskrivet. 
 
Enligt Karlsson och Ågerfalk (2009) handlar publik rationalitet om hur en metod är beskriven 
och hur den kommuniceras ut till användarna av metoden. 
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Rationalitetsresonans 
Förmågan att använda lagom mycket privat rationalitet och publik rationalitet för att få bort 
onödiga moment men ändå behålla en stabil grund. 
 
Karlsson och Ågerfalk (2009) nämner att rationalitetsresonans uppstår när en bra nivå av 
tillräckligt mycket privat och publik rationalitet har hittats. När rationalitetsresonans uppstår 
uppfattas metoden som både meningsfull och användningsbar och en förståelse för varför och 
hur en metod ska användas finns. 
 

1.4 Avgränsning 
Vi samlade in data från företag lokaliserade i Örebro. Vi valde dessutom att enbart intervjua 
individer på organisationer som ansåg sig arbeta utifrån agila värderingar och principer. 
Varken kön eller ålder spelade roll på individerna men vi såg till att de åtminstone hade jobbat 
med systemutveckling över två år. Utöver detta begränsade vi oss till små och medelstora 
företag, där små företag innebär att företaget har mellan 10–49 personer anställda och 
medelstora företag 50–249 personer anställda. 
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2. Teori 
Då vår modell riktar sig mot agila systemutvecklingsorganisationer och deras arbetssätt 
grundar sig vår mognadsmodell på det agila manifestet och de värderingar och principer som 
tillkommer. Inledningsvis i detta kapitel går vi igenom det agila manifestets fyra 
huvudvärderingar, som följs av olika mognadsmodeller i tidigare forskning och övergår till 
den mänskliga faktorn och dess inverkan på ett projekt. 
  
Agila manifestet 
Individer och interaktioner framför processer och verktyg vägleder individen genom att 
lägga fokus på människor som är inblandade i utvecklingsprocessen snarare än själva 
processen i sig eller verktyget. Ett av de första överväganden som bör beaktas när ett beslut 
relaterat till utvecklingsprocessen görs är själva påverkan av beslutets resultat på de 
människor som är en del utvecklingsmiljön samt deras relationer och kommunikation. 
Exempelvis att göra en insats till utformandet av en utvecklingsmiljö som möjliggör för 
deltagarna (kollegor, kunder, ledning) att förstå utvecklingsprocessen och bli en del av 
processen, och själv kunna bidra och samarbeta med alla andra intressenter för projektet, 
istället för att ödsla resurser och anstränga sig till att en utvecklingsmetod som är svår att följa 
på grund av obegripliga procedurer och verktyg (Hazzan & Dubinsky, 2014). 
  
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation innebär att fokus tidigt läggs 
på att börja utveckla programvara med anledning av att målet med hela processen är att 
producera produkter av hög kvalité. Dokumentation ska endast föregå då det är absolut 
nödvändigt för själva utvecklingsprocessen. Att tidigt börja med själva utvecklingsarbetet 
fungerar då som stöd för både team och kund samt ger dem en känsla och förståelse för den 
tilltänkta slutprodukten. Detta leder till att diverse önskningar om exempelvis ändringar kan 
upptäckas och i sin tur till en slutprodukt som bättre matchar kundens krav (Hazzan & 
Dubinsky, 2014). 
  
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling handlar om att basera utvecklingsprocessen på 
en kontinuerlig kontakt med kunderna. Att hålla sådan tät kontakt med kunderna tillåter att 
utvecklingsteamet på ett framgångsrikt sätt kan hantera de ofta förekommande förändringar 
som karaktäriserar mjukvaruprojekt. Samtidigt pekar den här värderingen också på den 
naturliga utformningen av kontrakt vid mjukvaruprojekt; om hur de också kan förändras. 
Därför är det inte lika viktigt med ett slutgiltigt kontrakt för utvecklingsprojektet. Relationen 
mellan kund och ledning är viktig och påverkar i sin tur utvecklingsteamet. Därför ska 
kommunikations relaterade problem brytas med ett gemensamt beslutsfattande med kunden så 
utvecklingsteamet kan utveckla den slutgiltiga produkten som egentligen begärs och 
tillfredsställa kunden (Hazzan & Dubinsky, 2014). 
  
Anpassning till förändring framför att följa en plan handlar om att vara anpassningsbara och 
vara öppna för förändring. Denna värdering går hand i hand med tidigare tre värderingar. 
Genom att hålla ett tätt samarbete med kund och en tidigt påbörjad utvecklingsprocess kan 
möjliga missförstånd och lämpliga förändringar snabbt upptäckas och ändringar kan göras. 
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Ändringar ses som något positivt som slutligen leder till en bättre anpassad produkt och är 
något som ska ses på ett positivt sätt och inte något som är jobbigt och skrämmande (Hazzan 
& Dubinsky, 2014). 
  
2.1 Tidigare forskning 
2.1.1 SAMI 
SAMI (Sidky Agile Measurement Index) är en del av ett ramverk utformat av Sidky et al. 
(2007) och är ett verktyg som organisationer kan använda sig av för att identifiera den agila 
potentialen av ett projekt eller en organisation. Detta i sin tur leder till att mognaden 
identifieras i de agila praktiker som organisationer för närvarande använder sig av. Sidky et 
al. (2007) nämner att SAMI består av de fyra följande komponenter: 
  
• Agila nivåer: De olika agila nivåerna en organisation kan befinna sig på varav ett är 

lägsta möjliga och fem är högst. För att avancera mellan nivåerna måste alla praktiker från 
föregående nivåer vara uppfyllda. I relation till när en nivå har uppfyllts så menas det att 
projektet eller organisationen har förstått eller tagit till sig de väsentliga elementen som 
behövs för att skapa en agil systemutvecklingsprocess. De fem nivåerna som uttrycks i 
SAMI är inspirerade från de kvalitéer som det agila manifestet huvudsakligen förespråkar. 
Utifrån detta benämns nivåerna som: 

1.      Samarbete 
2.      Evolutionär 
3.      Effektiv 
4.      Anpassningsbar 
5.      Omfattande 

  
• Agila principer: Vägledningar i form av karaktärsdrag som måste vara uppfyllda med 

hjälp av praktikerna innan en process kan anses vara agil. De fem agila principerna som 
finns i SAMI är baserade på de tolv principerna från det agila manifestet där de 
principerna med liknande karaktär tryckts ihop till en och på så vis här mynnat ut i fem 
övergripande principer. De fem principerna är: 

1.      Omfamna ändringar för att leverera kundvärde 
2.      Planera och leverera mjukvara konstant 
3.      Människan i centrum 
4.      Teknisk överlägsenhet 
5.      Samarbete med kund 

  
• Agila praktiker: Tekniker och aktiviteter för att utveckla mjukvara på ett sätt som är 

sammanhängande med de agila principerna. SAMI består av 40 olika praktiker som kom 
fram genom en undersökning av vanligt förekommande agila metoder inom olika 
verksamheter. För att avancera till en högre nivå krävs det att ett visst antal praktiker har 
uppfyllts och de agila praktikerna ses därför som själva kärnan och byggstenen i SAMI. 
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• Indikatorer: En indikator är till för att utvärdera i vilken utsträckning organisationen är 
redo för att införa en agil praktik. Principer blir mätbara och kan sedan användas för att 
fatta beslut om agila problem, exempelvis ifall organisationen vill veta i vilken 
utsträckning de kan tillämpa kodstandarder (nivå 1, teknisk kvalité i SAMI). I hänsyn till 
detta bör organisationen utvärdera två faktorer: 

1. I vilken utsträckning behöver utvecklarna förstå fördelarna med kodstandarder 
2. Hur villiga utvecklarna är för att anpassa sig efter kodstandarder 

 

 
 Figur 1. Överblick av SAMI (Källa: Sidky et al., 2007, s.205) 

  
Figur 1 visar hur de agila nivåerna är populerade med agila praktiker. Samtidigt är de agila 
praktikerna kategoriserade utifrån agila principer. Varken de agila nivåerna, praktikerna eller 
principerna presenteras utförligt i den här simpla modellen. Ett exempel på hur det egentligen 
ser ut skulle kunna vara att i den första nivån, som kallas för “samarbete”, finns den agila 
praktiken “samarbetsvilliga teams” som i sin tur kategoriseras i den agila principen 
“människan i centrum” (Sidky et al., 2007). 
  
2.1.2 CMMI-DEV 
CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for Development) är en referensmodell 
till ramverket CMMI som består av ett antal sammansatta modeller. Målet med dessa 
modeller är att vara ett hjälpredskap för organisationer i deras försök att förbättra dess 
processer. Tanken är att organisationer ska få vägledning i sina val och på så vis ta sig till nya 
nivåer; från nivå ett som kännetecknas av adhocrati till att bli en mer mogen organisation med 
bättre och mer stabila processer som i sin tur ska leda till ökad effektivitet och kvalitet (SEI, 
2010). 
  
Modellen består av “bästa praktiker”, som tar upp aktiviteter som har i fokus att förbättra 
produkter och tjänster med hjälp av processer. Totalt har CMMI-DEV 22 processområden, 
varav 16 av dessa är kärnprocesser som är fundamentala när det kommer till förbättring av 
processer inom ett intresseområde. Fem processområden är utvecklingsspecifika och 
fokuserar på kravhantering, tekniska lösningar, integrationen av produkten eller liknande. Det 
sista processområdet delas med minst två andra CMMI-modeller, men inte alla (SEI, 2010). 
  
CMMI-DEV använder precis som SAMI nivåer för att visa vart organisationen ligger och vad 
som behöver förbättras för att ta sig vidare. Skillnaden är att medan SAMI fokuserar på agila 
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principer och värderingar så fokuserar CMMI-DEV på dess processer. Inom CMMI-DEV 
finns det två olika typer av nivåskalor, det är “capability” och “maturity” (SEI, 2010). 
Capability lägger fokus på enskilda processområden och syftar till att bedöma de 
processområden som av organisationen anses vara av större vikt eller högre risk (Yin, 2011). 
De fyra nivåerna för Capability enligt SEI (2010) är: 

1.      Inkomplett 
2.      Utförd 
3.      Hanterad 
4.      Definierad 

  
Maturity lägger fokus på ett antal processområden. Detta ska bidra med en standardisering av 
förbättringar och fungera som en grund för att jämföra mognaden mellan olika projekt och 
organisationer (Yin, 2011).   
De fem nivåerna för Maturity enligt SEI (2010) är följande: 

1.      Initial 
2.      Hanterad 
3.      Definierad 
4.      Kvantitativt Hanterad 
5.      Optimering 

  
CMMI erhåller en god vägledning för att förbättra sina processer. Däremot är CMMI alldeles 
för omfattande och är inte lämplig för att hjälpa organisationer att tillämpa agila 
utvecklingsprocesser, eftersom det ligger utanför dess fokusområde (Yin, 2011). 
  
2.1.3 AMM 
AMM är en framtagen modell som är en vidareutveckling på CMMI-DEV (Fontana et al., 
2014a). Till skillnad från CMMI-DEV inriktar AMM sig mer till små- och medelstora 
organisationer medan CMMI-DEV främst inriktar sig till större organisationer. AMM är 
skapad för att förbättra utvecklingen inom agil metodik och utgår ifrån agila värderingar, 
principer och praktiker till skillnad från CMMI-DEV där grunden ligger hos en organisations 
egna processer. Tanken med AMM är att förstärka dess agila principer, praktiker och mål 
inom organisationer som exempelvis leder till lägre kostnad, kundtillfredsställelse och 
mjukvarukvalité (Patel & Ramachandran, 2009, jan). 

Även AMM använder sig av en mognadsskala från ett till fem där fem indikerar att 
organisationen är som allra mest mogen. Varje nivå har ett fördefinierat mål för att hjälpa 
utövare av modellen och organisationer att fokusera på hur de kan förbättra deras aktiviteter. 
Patel och Ramachandran (2009, jan) beskriver de fem nivåerna inom AMM som följande: 

1.      Initial 
2.      Utforskad 
3.      Definierad 
4.      Förbättrad 
5.      Mogen 
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Organisationer och agila coacher kan använda modellen för att göra bedömningar vars syfte är 
att försäkra eller identifiera om organisationen är agil eller ej. Utvärderingar bedöms på två 
faktorer: anpassningsbarhet och lämplighet. Anpassningsbarhet har som avsikt att sätta 
människan i fokus, istället för själva processen som utförs av människorna. Utvärderingen 
förväntas att förstärka kommunikation och förståelse bakom de svårigheter som kan finnas för 
de inblandade gällande processförbättringar. Om det visar sig att organisationen inte är agil så 
hjälper dessa två faktorer vägleda för vad som behöver göras för att uppnå agilitet. Modellen 
främjar en gemensam vision av förbättring inom processer (Patel & Ramachandran, 2009, 
jan). 
  
2.1.4 Progressive framework 
Fontana et al. (2014a) skriver hur de kommit fram till att teamen är den största faktorn för 
lyckad agil systemutveckling. De visar detta genom undersökningar som gjorts hos fyra olika 
organisationer där de kommer fram till att den organisationen som under kortast tid brukat 
agila metoder är den som har mest framgång med detta. Orsaken till detta enligt deras 
undersökningar visar på att det bland annat beror på att organisationen istället satsat på 
erfaren personal och lagt stort fokus på teamen, vilket i sin tur har skapat självsäkerhet och 
självorganisering hos dessa team som medfört till en fortsatt utveckling och lyckade projekt. 
De organisationer och team som inte lyckats lika bra visar istället på processer där beslut 
lämnas över till vissa enstaka personer, som exempelvis en scrum master. Detta leder till ett 
lägre självförtroende inom teamen och en situation där samma ansvar inte tas för produkten. 
  
Det faktum att människor spelar huvudrollen för agil mognad leder till problem då ingen av 
de nuvarande modellerna för att mäta mognad tar detta i åtanke. Istället fokuserar de på 
processer och kontroll. Organisationer bör istället se teamen som självorganiserade och låta 
dem ta olika beslut istället för att försöka kontrollera (Fontana et al., 2014a). 
  
2.1.5 Processes versus people 
I en annan studie gjord av Fontana, Fontana, Garbuio, Reinehr och Malucelli (2014b) var 
huvudfrågan relaterad till att definiera mognad enligt utövare av agil metodik. Studien syftade 
till att identifiera hur agila utövare och CMMI-DEVs processområden är relaterade till 
mognad inom agil mjukvaruutveckling. Utifrån en litteraturstudie kunde de forma en lista 
med agila praktiker som fungerade som en bas till den enkät de tänkt utforma för att erhålla 
ett resultat från respondenterna. Utöver detta översattes CMMI-DEVs processområden till 
praktikliknande uttalanden. Kravet på respondenterna var att de skulle ha någon form av 
erfarenhet inom agil systemutveckling. Fontana et al. (2014b) nämner att enkäten utformades 
genom en likert skala från ett till fem: 

1.      Ingen mognad 
2.      Någorlunda mogen 
3.      Mogen 
4.      Väldigt mogen 
5.      Väldigt hög mognad 

  



 

15 
 

För varje princip kunde respondenterna välja endast ett svar från den här skalan. Samtidigt 
kunde de olika praktikerna anknytas till samlingsnamn om de var relaterade. Enkäten bidrog 
med kvantitativ data där det bland annat visade sig att samlingsnamnet “samarbete” betydde 
för den största andelen (56.9%) av respondenterna en hög mognad. Samarbete hade en 
anknytning till praktikerna som relaterade till kommunikation, interaktion och inlärning; olika 
aspekter om hur ett team fungerar (Fontana et al., 2014b). 
  
Det ställdes också en öppen fråga i enkäten: “Baserat på din erfarenhet, vad är mognad för 
dig inom agil systemutveckling?”. Resultatet av den här frågan bidrog med kvalitativ data. 
Under analysen av den kvalitativa datan så uppdelades datan i kategorier som kunde innehålla 
underkategorier och som i sin tur innehöll flera olika begrepp. Exempelvis hade kategorin 
“resultat” en underkategori “för kund” som innehöll begrepp som “generera värde för 
kund” och “flexibilitet”. Utifrån den här typen av uppdelningen kunde författarna mäta 
antalet gånger de olika begreppen samt kategorierna förekom i enkäten. Det visade sig att 
“produktkvalité” var det mest förekommande begreppet. Samtidigt visade det sig att 
“resultat” var den mest förekommande kategorin i enkäten där respondenterna fick svara på 
den öppna frågan. Författarna kunde sedan identifiera en relation till kategorierna som svaren 
representerade. “Team”-kategorin var den som kunde relateras till alla de andra kategorierna 
(Fontana et al., 2014b). Bilden nedan visar tydligt hur:   
 
 
 
 

 
 

Figur 2. Relationen mellan begreppen som definierar mognad inom systemutveckling baserat på enkätsvar (Källa: Fontana, 
2014b, s.152) 

  
Författarna kunde identifiera en definition av mognad enligt undersökningen och svaren från 
utövarna. Mognad enligt Fontana et al. (2014b) inom agil systemutveckling innebär att ha 
erfarna teams som: 

• Samarbetar på projekt genom att kommunicera och håller sig engagerade 
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• Bryr sig om kunder och mjukvarukvalitén 
• Tillåter krav att förändras 
• Delar kunskap 
• Hanterar källkoden och tester genom användningen av verktyg, metoder och 

mätvärden som stöds av infrastruktur relevant för agilitet 
• Organiserar sig självt i en rimlig takt 
• Standardiserar och kontinuerligt förbättrar agila praktiker 
• Genererar förväntat resultat för kunder och handhavande 

  
2.1.6 Teori X och Y 
Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) tar i sin bok Organisationsteori upp Douglas 
McGregors X- och Y-teori. X- och Y-teorin är en teori som går ut på att ledarskapet påverkar 
en människas syn på arbetet och hur arbetet utförs. 
  
Enligt X-teorin har människan en motvillig syn på arbete och försöker i högsta grad undvika 
det och föredrar att ledas och slippa ta ansvar och strävar efter trygghet. Denna tanke leder till 
att hård styrning blir viktigt för att nå bästa resultat och få folk trivas i denna miljö (Lindkvist 
et al., 2014). 
  
Y-Teorin å andra sidan utgår istället ifrån att människan inte är lat i naturen. Här är 
ansträngning lika uppfyllande som avkoppling, därav finns inte den illvilja till arbete som 
Teori X nämner. Viljan till arbete kommer från den belöning som medföljer, detta kan vara 
saker som självutveckling och ansvar (Lindkvist et al., 2014). 
  
McGregor (2000) förklarar hur en Teori X ledning kommer att lägga fokus på metoder som 
har någon form av kontroll och bestraffning för att driva produktiviteten inom organisationen, 
gentemot Teori Y som fokuserar på att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att kunna 
driva sitt eget arbeta mer självständigt. 
Beroende på hur den anställdes beteende speglar Teori X respektive Y är en konsekvens av 
hur ledningen styr dom. Med andra ord får ledningen vad de förväntar; om de förväntar och 
leder anställda mot Teori X, så får ledningen anställda som speglar Teori X beteende 
(Measey, 2015). 
  
Fortsättningsvis nämner McGregor (2000) att beteende som speglar Teori Y leder till bättre 
resultat för en organisation, eftersom det vanligtvis resulterar i bättre produktivitet. En agil 
ledarskapsstil bör följa McGregors Teori Y där anställda ses utifrån ett mer positivt synsätt. 
Därmed inom agil ledning, som sätter individer och team först, visade McGregors 
forskningsresultat att team med ledning som utgick från Teori Y presterade bättre jämfört med 
Teori X (Measey, 2015). 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi gå igenom olika val vi gjort för att säkerställa kvalitén av studien 
och varför dessa val har gjorts men även vad som kan påverka studiens giltighet. 
  
3.1 Övergripande tillvägagångssätt 
Vi har i denna studie använt oss av en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer. Med detta 
som grund har vi utvecklat en egen modell för att mäta agilitet. 
 
Litteraturstudien påbörjades genom att söka efter relevant litteratur som tittar på olika teoriers 
perspektiv, och hur de ser på bedömningen av mognadsgraden inom agila 
systemutvecklingsorganisationer. Litteraturen användes för att förstå ämnesområdet och ta åt 
sig kunskapen som behövdes för att skriva den teoretiska delen i utformandet av vår modell. 
Vi använde oss av ett deduktivt angreppssätt som syftar till att skapa teorier baserat på både 
befintliga och självutvecklande teorier (Oates, 2006). 
  
Teorin vi har baserat oss på är det agila manifestet och beskrivs därmed utförligare i 
teorikapitlet. Urvalet av ramverk i tidigare forskning och teorikapitlet baserades bland annat 
på diskussioner mellan varandra av det vi funnit genom litteratur som berör ämnesområdet. 
SAMI-modellen (Sidky Agile Measurement Index) som skapades av Sidky et al. (2007) 
valdes med tanke på, förutom dess starka agila karaktär, en fallstudie som gjordes av Ozcan-
Top och Demirörs (2013) där modellen fick högst betyg i jämförelse med åtta andra 
mognadsmodeller. I denna studie ingick dessutom AMM (Agile Maturity Model) av Patel och 
Ramachandran (2009) som vi ansåg skulle vara av nytta vid utformandet av vår egna modell 
eftersom deras mognadsmodell också berör agila värderingar och praktiker samt att modellen 
baserats utifrån CMMI (Capability Maturity Model Integration) av SEI (2010) som vi också 
inkluderat. Anledningen till varför CMMI inkluderades är för att det ses som en av de 
standarder som används för att förbättra arbetssätt i miljöer som har hand om 
mjukvaruutveckling (Fontana et al., 2014a), samt att det är en väldigt omfattande modell som 
också har generaliserats till andra områden utöver mjukvaruutveckling (Virtanen, Kuusinen, 
Leppänen, Luoto, Kilamo & Mikkonen, 2017). 
  
I tidigare forskning tittar vi också på “Processes versus people: How should agile software 
development maturity be defined” av Fontana et al. (2014b) för att hjälpa oss definiera agil 
mognad. Vi ville dessutom bredda vårt perspektiv angående den mänskliga faktorn i praktiken 
hos agila organisationer och undersökte därför en teambaserad artikel kallad “Progressive 
Outcomes: A framework for maturing in agile software development” av Fontana et al. 
(2014a), för att hjälpa uppnå agil mognad. I relation till den mänskliga faktorn, tittar vi också 
på McGregors (2000) teori X och Y som specificerar hur ledning påverkar team och individer. 
  
Efter teoridelen formulerade vi ett antal intervjufrågor som vi ansåg hade koppling till en eller 
flera av de tolv principerna i det agila manifestet. Tanken bakom frågorna vi ställde och hur vi 
ställde frågorna var främst för att försöka ta reda på vad respondenterna, enligt egna tankar 
och erfarenheter, ansåg vara viktigt och mindre viktigt för agilitet. Svaren kunde på så sätt 
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användas som stöd i utformandet av vår modell och hjälpa oss att bestämma vart vissa 
element skulle placeras. Intervjuerna visades ge oss en bra överblick om hur vi ville forma vår 
modell och vi kunde jämföra vad som var mindre bra med de modeller vi tittat på. 
Respondenternas svar användes sedan i kombination med litteratur för att skriva analysdelen. 
  
Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att bland annat läsa kapitlet “Interviews” av Oates 
(2006). Sedan diskuterade vi mellan varandra om hur vi skulle utföra intervjuerna väl på plats 
och andra faktorer, såsom kroppsspråk, talesätt och klädval. Alla intervjuer spelades in via en 
ljudinspelare samtidigt som vi förde anteckningar. Inspelningarna transkriberades sedan till 
fulltext som vi i senare skede kodade. Utifrån kodningen identifierades nyckelbegrepp som i 
sin tur utvecklades till kategorier i analysdelen och kom att ligga till grund för vår 
mognadsmodell. 
  
3.2 Litteraturstudie 
För att samla data till vår litteraturstudie använde vi oss av fem olika databaser. Tre av dessa 
är inriktade specifikt mot datavetenskap/informatik. Dessa tre är Association for Computing 
Machinery (ACM), Scopus och Web of Science. De två allmänna databaserna vi använde oss 
av är Google Scholar och Primo varav den senare är Örebro universitets egna databas. Utöver 
detta samlade vi in ytterligare data genom intervjuer med företag som sysslar med 
systemutveckling. 
  
Valet av tidskrifter baserades på publiceringsdatum, relevans till vårt ämnesval, nyckelord, 
vetenskapligt granskade och artiklarnas källreferenser. Sökord innehöll bland annat “agile 
development maturity”, “agile maturity model”, “combining maturity with agility”. Hittade vi 
en källa som verkade relevant för vår studie, så läste vi dess sammanfattning och kunde sedan 
bestämma om vi skulle titta djupare på källan. Utifrån de källor vi hittade från databaserna 
fick vi ytterligare källor genom att titta på deras referenslistor. 
  
Vi ansåg att ett kvalitativt tillvägagångssätt skulle gynna oss bäst för vår studie då det tillåter 
oss att gå mer in i djupet inom forskningsområdet med hänsyn till att ämnet lägger stor vikt på 
människor, värderingar och processer. Med den kvalitativa ansatsen hoppades vi på att hitta 
ett mönster bland de företag vi intervjuade och vad litteratur inom ämnesområdet har kommit 
fram till, för att sedan jämföra och tillföra ytterligare kunskap. Den kvalitativa ansatsen tillåter 
dessutom möjligheten för olika teorier (Oates, 2006) vilket är till fördel inom detta 
ämnesområde, främst eftersom ämnet ännu är vagt gällande mognad inom agil 
mjukvaruutveckling (Fontana et al., 2014a) och att det inte finns någon allmänt känd modell 
som används i allmänt bruk (Schweigert et al., 2013). 
  
3.3 Intervjuer 
Vi började med att skicka iväg mejl med förfrågan om intervju till 14 olika organisationer 
med kontor i Örebro län. Fem av dessa återkom med svar varav tre tackade ja. Intervjuer hos 
samtliga bokades in då de ansågs passa in i vår intressegrupp som är små- till medelstora 
organisationer som sysslar med systemutveckling och anser sig arbeta utifrån det agila 
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synsättet. Tanken var att detta skulle ge oss en inblick från individer med praktisk erfarenhet i 
branschen och komplettera vår litteraturstudie.   
  
Genomförandet av våra intervjuer började i stort sett med lite enklare frågor och riktades 
sedan under intervjun mer mot respondentens värderingar angående det ideala arbetssättet. Vi 
såg även till att de frågor vi ställde var öppet ställda för att tillåta kvalitativa svar. Delar av 
dessa svar kom senare att ligga till grund för vår modell. 
Vi bedömde att semistrukturerade intervjuer på minst en person hos flera agila företag skulle 
hjälpa oss närmare vår modell mot att bedöma mognaden inom dessa typer av företag. Genom 
semistrukturerade intervjuer tillåter vi respondenten tala mer i detalj om de frågor vi ställer 
och möjliggör dessutom för respondenten att presentera egna problem som de tycker är 
relevanta till vårt ämne (Oates, 2006). 
  
De frågor vi utformade grundades från det agila manifestets principer och värderingar och 
gjordes genom att vi tillsammans diskuterade huruvida varje fråga kunde kopplas till 
värderingar och principer i det agila manifestet. Vi tittade även på vad tidigare litteratur inom 
ämnesområdet lagt fokus på när de intervjuat agila systemutvecklingsorganisationer. 
  
Exempelvis utformades frågan: 

• “Vad känner ni är de bästa tillvägagångssätten för att erhålla hög kvalité på både kod 
och design?” 

Utifrån det agila manifestets värdering: “Fungerande programvara framför omfattande 
dokumentation”, samt principer som: “Fungerande programvara är främsta måttet på 
framsteg.” och “Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 
månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.” 
  
3.4 Etiska överväganden 
Tivenius (2015) skriver i boken Uppsatsens inre liv vikten av konfidentialitet. 
Konfidentialitetskravet innebär att de individer som deltagit i en undersökning ska hållas 
anonyma om annat inte har angivits från deltagarna. När vi utförde, analyserade och 
diskuterade intervjuerna hade vi detta i åtanke. Organisationerna och de som intervjuats har 
behandlats anonymt och kommer beskrivas väldigt ytligt i denna uppsats. Namn och titlar 
beskrivs på ett sådant sätt att de organisationer och personer som ställt upp på intervju förblir 
anonyma. Vi avstämde med varje företag hur pass anonyma de önskade vara och kom fram 
till att det bland annat var acceptabelt att nämna i vilken stad företaget var etablerat i och hur 
stor organisationen var. 
  
Oates (2006) belyser ett antal rättigheter som de som ställer upp på intervju har. Här ingår 
rättigheter som: rätten att dra sig ur, rätten till anonymitet, rätten till att informationen de 
lämnar hanteras med noggrannhet och rätten till att veta forskningsfrågan och hur deras bidrag 
ska användas. Det här är samtliga punkter som vi under vårt arbete ämnat att följa. Eftersom 
de ställt upp och bidragit med information till vårt arbete är det minsta vi kunnat göra att 
bemöta och hantera deras uppgifter med högsta grad av respekt.   
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Vidare tar Oates (2006) upp ett par saker att tänka på under intervjutillfället. Han nämner 
bland annat vikten av att planera tiden av en intervju. I mejlen vi skickade ut skrev vi att 
intervjun beräknades ta under en timme. Vi har därför sett till att absolut inte överskrida en 
timme oavsett om vi känt oss helt klara eller inte då vi måste respektera att de intervjuade har 
andra saker att göra. Oates tar också upp vikten av att spela in intervjun för framtida analys. 
Inför varje intervju försäkrade vi oss om att få ett godkännande innan inspelningen sattes 
igång. Ytterligare punkter han tar upp är värdet av att vara artig, neutral, bemötande och 
professionell under intervjun. Detta har vi uppfyllt genom bland annat sunt förnuft, 
inställningen att de vet mer än oss med deras praktiska erfarenhet till skillnad från oss som 
endast har läst på massa olika teorier, vara på plats i god tid för att inte verka stressade och ha 
en anpassad klädsel efter tillfälle.   
  
3.5 Metodkritik 
Som tidigare nämnts valde vi att utföra en kvalitativ studie. Ett annat alternativ skulle kunna 
vara att utföra en kvantitativ studie där den kvantitativa studien använder sig av siffror som 
data. För att ta fram data finns välstrukturerade processer att använda sig av. En kvalitativ 
studie använder sig istället av bland annat inspelade samtal och anteckningar som underlag för 
analys. Den kvalitativa studien har färre strukturerade processer än den kvantitativa studier 
har. Därigenom är det upp till de som utför den kvalitativa studien och deras kompetens, att 
hitta de mönster och teman som finns i datan (Oates, 2006). Vi hade inga tidigare erfarenheter 
av att utföra en kvalitativ studie. Därmed gjorde vi det bästa av litteraturen genom att studera 
det noggrant och titta på tidigare kvalitativa studier. 
  
Vi utförde dessutom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna kan därför 
kritiseras på det sättet att det inte alltid var klart för respondenten vad frågan gick ut på och 
kan i värsta fall leda till vi får svar som inte berör ämnet eller inga svar alls. 
Semistrukturerade intervjuer tillåter dessutom respondenten att tala mer fritt angående ett 
ämne och kan “flyta” iväg från frågan (Oates, 2006). Vårt syfte med intervjuerna handlade 
mer om att utforska och inte finna något specifikt svar. För att få ett relevant svar från våra 
öppna frågor så specificerades frågan om det behövdes med hjälp av underfrågor. Därför 
valde vi att utföra en semistrukturerad intervju eftersom en sådan tillåter oss att utforska mer, 
men ändå ha kontroll över intervjun. 
  
3.5.1 Källkritik 
Under samlingen av våra källor till litteraturstudien valde vi främst att utgå från fem olika 
databaser som Örebro universitet tillgängliggör för registrerade studenter. Den största 
anledningen till att vi valde artiklar från dessa databaser är för att vi under sökning kunnat 
filtrera till endast vetenskapliga artiklar. Vi fann att det ökade trovärdigheten när artiklarna 
genomgått referentgranskning. Samtidigt är litteraturen vald inom en begränsad tidsram för att 
säkerställa relevant information. Dessutom noterade vi om relaterade artiklar inom 
ämnesområdet återspeglade varandra och innehöll relevanta information gentemot varandra. 
  
Inför intervjuerna hade vi i förväg via mejl nämnt att intervjuerna skulle erbjudas anonymitet, 
som stärker respondenternas självförtroende för att svara ärligt (Oates, 2006). Våra frågor var 
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utformade så att respondenterna kunde uttrycka sina egna känslor om vad som de tyckte vore 
bäst och vad som var problematiskt angående de frågor vi ställde utifrån deras egna 
erfarenheter, istället för att kritisera företaget de jobbar på, speciellt i hänsyn till ett av 
företagen där två respondenter förekom under intervjutillfället. I det fallet skulle 
respondenterna förmodligen inte vilja prata illa om det företag de är anställda på. 
  
3.6 Bortfall 
Vi skickade förfrågan om intervju till totalt 14 företag varav fem svarade, och utav dessa fem 
ställde endast tre av dem upp på intervju. 
 
Under två fall av våra intervjuer förekom det bortfall av svar eftersom respondenterna svarat 
på nästkommande fråga. Respondenterna från företag C svarade på frågan “Vad tycker ni är 
viktigt för att hitta och bibehålla en god relation och balans mellan ledning och team?” på 
tidigare frågor och överlappade därmed svaret. 
  
Respondentens svar från företag A överlappades på frågan “Vad tycker ni är viktigt för att 
skapa och bibehålla ett gott samarbete inom teamet?” tidigare i intervjun. 
  
3.7 Analysmetod 
Intervjuerna spelades in för att vi skulle kunna transkribera allting som respondenterna sa. Vi 
diskuterade hur transkriberingen skulle gå till och kom fram till att vi skulle bortse från att 
skriva ner onödiga mumlanden. Transkriberingen skrevs annars som en fullständig 
översättning från ljud till text (se bilaga 2, 3 och 4). Inspelningarna transkriberades bland 
annat för att vi skulle kunna sammanställa intervjusvaren i resultatkapitlet och i framtiden 
kunna tolka och jämföra dem i analysdelen. Efter sammanställningen i resultatkapitlet började 
vi med att koda intervjusvaren och kom fram till att kategorisera intervjufrågorna som var 
relaterade till varandra och fann frekventa nyckelbegrepp inom intervjusvaren för varje 
kategori. 
Kategoriseringen användes för att underlätta analysdelen så att vi kunde tolka och jämföra 
svaren från respondenterna med varandra. Utifrån det empiriska materialet fick vi nya idéer 
om hur vår modell skulle utformas. I kombination med det empiriska materialet använde vi ett 
deduktivt angreppssätt som innebar att vi jämförde intervjusvaren med litteratur och tittade på 
om de eventuellt sa emot varandra, för att kunna ta vårt ställningstagande och bidra med vår 
egna modell. 
  
3.8 Validitet 
Det är viktigt att forskning har någon form av giltighet. Oates (2006) beskriver validitet som 
forskning som använt sig av en lämplig process och att resultaten kommer från relevant data 
så att de besvarar forskningsfrågan. Ett stort hot mot validiteten är att inte använda sig av 
representativa respondenter (Oates, 2006). Vi har därför lagt stor vikt på vilka vi intervjuat 
och vilket område de arbetar inom, för att stämma av att det är väsentligt för vårt arbete. 
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Samtidigt är en kvalitativ ansats svår att generalisera eftersom att intervjuerna kan vara 
partiska (Oates, 2006). Eftersom att vi använt oss av en kvalitativ studie för intervjuerna 
resulterade det till få respondenter som inte representerar en större befolkning som också 
försvårar generaliseringen. Därför använder vi litteraturens etablerade teorier som stöd och 
kompensering till den praktiska relevansen våra intervjuer bidrar med. 
  
3.9 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att uppnå samma resultat om studien utförts på likadana respondenter 
(Oates, 2006). Det är svårt att uppnå hög reliabilitet med tanke på att vi utfört 
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 
  
Med tiden förändras respondenternas perspektiv vilket resulterar i att de ger annorlunda svar 
än tidigare. Oates (2006) nämner också att respondenterna kan komma ihåg den här studien 
som tidigare utförts på dem och istället avsiktligen styra svaren mot ett helt annat håll än att 
repetera sina svar, om vår studie skulle upprepas. De öppna intervjuerna vi framställde kan 
helt enkelt inte förväntas ge samma resultat och kan dessutom tolkas annorlunda. Vi har i så 
god mån som möjligt utförligt beskrivit metodavsnittet samt tillgängliggjort de intervjufrågor 
vi använt (se bilaga 1) för att studien ska uppnå en högre reliabilitet. 
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4. Resultat 
I det här kapitlet presenteras det resultat vi samlat från de tre agila systemutvecklingsföretag 
vi har intervjuat i Örebro. Företagen kommer att anges som A, B respektive C för att erhålla 
anonymitet. Totalt intervjuades fyra respondenter varav två av dem befann sig på företag C. 
  
Intervjuer 
Berätta lite om dina arbetsuppgifter samt hur länge du arbetat med ett agilt arbetssätt? 
  
Företag A: Respondenten från företag A har av sedan tidigare erfarenhet jobbat som scrum 
master men jobbar nu i en mycket mindre organisation där dem inte använder specifika roller 
utan delar mer på ansvaret. Organisationen var tidigare så pass liten att någon speciell 
metodik inte ansågs nödvändigt men i samband med att respondenten började hos företaget 
skedde en liten expansion där det blev nödvändigt att hitta en fungerande utvecklingsmetodik. 
Trots att de är utspridda på olika platser fungerar kommunikationen och samarbetet väl. Slack 
och videokonferens används dagligen och varvas med fysiska besök för att stärka 
teamkänslan. 
  
Företag B: Respondenten arbetar på ett mindre och agilt företag där det uppskattas finnas 25 
anställda. Inom IT-avdelningen befinner det sig fyra stycken utvecklare samt en mer drift-
inriktad person som sköter andra bitar. Utöver att utvecklarna har jobbat ganska länge inom 
branschen så har de också jobbat som konsulter. 
  
Företaget har ingen metod uttalad på det sättet att de använder en formaliserad metod. Teamet 
har allihopa arbetat med olika varianter av projekt och testat olika sätt att jobba. Därigenom 
har de istället skräddarsytt utifrån deras egna erfarenheter vilket arbetssätt som fungerar bäst. 
I och med att de är så få utvecklare fanns inget behov av att ha uppstyrda rutiner och metoder. 
  
Respondenten har även erfarenhet av att jobba i större projekt. Då var det dock mycket 
svårare att synkronisera med varandra. Ju mer folk inblandade, desto mer värde hade de i 
uppspelet om hur det ska gå till. Även i dessa större projekt kunde de hitta ett mer passande 
arbetssätt än att strikt följa en metod. 
  
Företag C: På företaget är respondenterna både Scrum Masters och utvecklare. Respektive 
respondent har hand om varsitt team där de ser till att driva både sitt eget arbete samt hela 
teamets arbete framåt. Ett team riktar sig mot front-end utveckling (exempelvis gränssnitt) 
medan det andra teamet fokuserar på back-end (serversidan av produkten). De två Scrum 
Masters håller bland annat i dagliga scrum möten och sköter uppföljningar utöver själva 
kodandet. Trots att teamen fokuserar på olika aspekter av ett projekt så ser de till att hjälpas åt 
så gott det går. 
  
Den ena respondenten hade erfarenhet av agil metodik sedan tio år tillbaka medan den andra 
fyra år. Respondenten med längre erfarenhet har dessutom erfarenhet av den plandrivna 
modellen RUP (Rational Unified Process) men tillade att det kändes lättare att förändra 
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arbetet med Scrum; att hitta fel och göra förbättringar. Fortsättningsvis upplevdes Scrum som 
en roligare arbetsprocess jämfört med RUP med tanke på att de befann sig i en mer dynamisk 
vardag tack vare vissa praktiker som Scrum grundar sig på, exempelvis dagliga möten och 
sprint demos. 
  
Har ni använt någon mognadsmodell eller liknande för att mäta hur ni fungerar i ert 
arbetssätt? 
  
Företag A: Använder inte några mognadsmodeller för att mäta av hur dem mognadsmässigt 
ligger till. Men påpekar vikten av att utvärdera varje intervall för att se hur arbetet har flutit 
på, vad som gjorts bra respektive mindre bra, vad som kan göras bättre och hur det ska göras 
bättre.   
  
Företag B: Företaget har inte använt någon mognadsmodell. Däremot har en av 
respondentens kollega jobbat på ett annat företag där det förekommit en modell som tittar på 
gruppmognad. Anledningen till att de inte använder en mognadsmodell är bland annat för att 
de är för få. En större organisation som har många teams måste exempelvis titta mycket mer 
på hur bra projektgrupper sätts ihop och naturligt slipa på den processen mer. 
  
Företag C: Organisationen använde inte någon mognadsmodell för att mäta det agila 
arbetssättet. Istället använde de sig av sprintuppföljningar där de tar upp vad som de tyckt gått 
bra och mindre bra. Efteråt sätter de ihop ett antal punkter som de önskar förbättra till nästa 
sprint. 
  
Företaget hade visserligen någon form av bedömning, mestadels för att se vilka delar som 
levererat nytta under projektets livscykel. De anpassar arbetssättet utifrån vilka förutsättningar 
de har. De kände att det inte behövdes någon konkret bedömning av det agila arbetssättet så 
länge allt fungerar (t.ex. sammanhållning av team, kvalité av kod, diverse praktiker). För att 
optimera deras arbetssätt och utöka kunskap inom metodik inhämtade de praktiker från andra 
metoder som de tyckte skulle komplettera deras egna. De återkommer till att det är sällan 
någon följer en metodik till hundra procent och därför kan det vara bra att göra sin egen 
utifrån det organisationen själv känner bidrar till någon nytta. 
  
Vad/vilka saker är det särskilt viktigt att tänka på för att det ska fungera att arbeta 
agilt? 
  
Företag A: Menar att det viktigaste för att få agilitet att fungera väl är sprintutvärderingar. 
Vad har fungerat bra respektive mindre bra och hur kan vi ändra detta? En stor fördel med 
agila metoder är att de får förändras hela tiden. Beslut om förändringar tas, de testas för att 
sedan utvärderas om det fungerade bra eller dåligt. Något kanske förkastas men blir relevant i 
ett senare skede igen. Det faktum att processen konstant är utsatt för förändring är en stor 
styrka i sig, oavsett agil metod. Detta leder till att organisationen kan hitta en process som 
passar alla eftersom det är tillåtet att förändra och sätta samman sin egen metod. Det skapar en 
trygghet i teamet om det används på rätt sätt. 
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Företag B: En väldigt viktig grej för att få rätt på det agila arbetssättet är att börja tänka 
iterativt, samt hur teamet ska lägga upp sitt arbete för att kunna göra lite grann. Om teamet 
inte van att tänka på det sättet så kan det bli svårare, speciellt när det kommer till förändring. 
Det handlar om att få något som beställarna kan se att teamet har gjort och vad som tänktes, så 
att beställaren kan ge feedback som kan åtas av teamet för att ändra eller slipa. 
  
Utvecklare måste också kunna tänka ett steg längre gällande vad som egentligen ska göras 
och åstadkommas. Beställaren har inte stenkoll på allt och kommer att berätta exakt hur det 
ska vara. Därför måste utvecklaren rota djupare och lista ut vad frågan är samt vilket problem 
som finns för att hitta en eventuellt bättre lösning och diskutera kring den lösningen. På det 
sättet är kommunikationen väldigt viktig. 
  
Dessutom berättade respondenten att även om kravinsamlingen sköts noggrant så det alltid 
upp något som inte tänkts på tidigare. 
  
Företag C: De tyckte att det är viktigt att se till att utvecklingen kommer framåt. Något som 
uppskattas ta en viss tid vid start av ett projekt kan visas ta mycket längre tid än det som 
tänktes och till följd står utvecklingen stilla. Det kan dessutom vara svårt att hitta dessa delar 
vid en planering; ju mer komplext krav desto svårare blir det att uppskatta tid. I vissa fall kan 
det krävas ett förarbete, nån sorts av ”proof-of-concept”, för att göra bedömningen av 
projektet och dess krav. 
  
Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att både skapa och bibehålla en god relation 
med kund? 
  
Företag A: Använder sig av en produktägare som bestämmer vad som ska utvecklas. 
Produktägaren är en väldigt viktig del och agerar kravställare åt teamet. Respondenten hade 
enbart erfarenheter där produktägaren är en del av teamet och därav konstant varit med och 
funnits till hands hela tiden, något som tycktes fungera väldigt smidigt och bra. Produktägaren 
agerar som ett gränssnitt mellan team och resten av världen då denne agerar kravställare och 
samlar in krav från omvärlden om vad som behöver utvecklas och bestämmer när något anses 
vara färdigt. 
  
Företag B: Kände att det naturligtvis skulle vara jättebra att kunna ha kunden med sig hela 
tiden. Däremot varierar det i företaget eftersom att det inte går att alltid ha kunden närvarande 
för att kunden har sitt eget jobb att sköta. Eftersom företaget befinner sig i Örebro och kunden 
är lokaliserad i Göteborg försvåras direktkontakten. När båda parterna känner att de behöver 
prata ihop intensivt så åker utvecklingsteamet ut till Göteborg. Annars försöker de ha 
videosamtal så ofta som det går. Även om det bästa är att vara plats så går det att lösa ändå, 
det gäller att ta ansvar och kommunicera med kunden. 
  
Företag C: En viktig punkt är att vara lyhörd. Det är dessutom av stor vikt att ständigt 
återkoppla till kund, oavsett hur mycket som har gjorts. Företagets arbetssätt är lite 
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annorlunda jämfört med “vanliga” Scrum. Deras produktägare i teamet fungerar som 
beställare men även utvecklare. Produktägaren är alltså mer delaktig i själva arbetet än vad de 
brukar vara i vanligt fall. Det är beställaren, tillsammans med de övriga ägarna och Scrum 
Masters, som bestämmer vad som bör göras i projekten. Det är väldigt få företag som följer 
Scrum eller någon annan metodik fullt ut, och att de bästa företagen kan göra är att ”plocka 
godbitarna” så länge de gynnar någon nytta. 
  
Finns några saker ni tycker är svårt att uppfylla för att få det agila arbetet att fungera 
fullt ut? 
  
Företag A: Anser att det är svårt att hitta en bra process som passar organisationen. Att följa 
olika agila metoder, som exempelvis scrum, är inte det svåra, utan det svåra ligger istället i att 
anpassa metoden så det både passar för produkten som tas fram och organisationen i sig. Att 
följa en agil utvecklingsmetod till punkt och pricka är inte särskilt vanligt. De flesta anpassar 
och ”plockar russinen ur kakan” för att försöka hitta det bästa för just sig själv. Problematiken 
ligger alltså i att ”hitta rätt russin” och inte följa en metod fullt ut. 
  
Företag B: Under respondentens erfarenhet som konsult så var problemet att folk ville veta 
när saker är klart, hur mycket det kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta. Någon 
av dessa tre faktorer måste vara okänt för att det ska vara agilt. Det blir svårt att säga att 
någonting blir klart på en bestämd tidpunkt när det jobbas ett visst antal timmar i veckan sa. 
Förändringar sker längs vägen, och att samtidigt vilja veta hur lång tid det tar och kostnaden 
blir utmaningen. Det hela är helt enkelt oförutsägbart, det går inte att tänka igenom allting 
innan, istället kommer något problem att upptäckas efteråt. 
  
Företag C: Företagets supportavdelning kunde i vissa fall försvåra arbetet eftersom de 
saknade viss kodkunskap. Ifall en kund har rapporterat in en bugg som negativt påverkar 
mjukvaran eller flera användare måste den givetvis ordnas så fort som möjligt, och detta kan 
ibland göra att fokuset hamnar på att åtgärda felet snarare än att utveckla nya funktioner eller 
förbättra befintliga. Det är svårt att planera för sådana händelser. Företaget hade dessutom ett 
dedikerat test team där respondenterna kände att det kunde vara svårt att erhålla ett stadigt 
flöde av arbete, främst eftersom det beror på vad utvecklarna för tillfället arbetar med. Vissa 
punkter är större och mer tidskrävande än andra och det är därför viktigt att se till att 
utvecklarna inte förkastar punkten innan testkod kan skapas, för att motverka onödigt arbete. 
  
Vad känner ni det finns för särskilda orsaker som är vanligt förekommande till att ett 
agilt arbetssätt misslyckas/försvåras? 
  
Företag A: Ett vanligt förekommande problem har varit att sprintarna har en tendens att inte 
förbli statiska. Det uppstår ofta nya saker som måste göras som leder till att det blir svårt att 
klara sprinten som det var tänkt. Yttre störningsmoment som är svåra att kontrollera leder till 
att det blir svårt att uppskatta i förväg hur mycket tid det kan läggas på utvecklingsarbete 
under sprintarna som i sin tur har en förmåga att leda till stress eftersom det ligger inom 
teamets ansvarsområde att bryta ned och planera sprintarna. 
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Företag B: Det är särskilt viktigt att tänka igenom vägen som tas och vilka konsekvenser det 
medför. Om det är så att det väljs en väg för att utföra projektet och den vägen skräddarsys 
genom att välja bort en massa aspekter så är det viktigt att hitta en balansgång mellan fördelar 
och nackdelar. Vägen får inte ändras så drastiskt att exempelvis hela arkitekturen på 
applikationen förändras. 
  
Teamet kommer från olika bakgrunder och har arbetat med olika projekt där de jobbat på ett 
visst sätt och tyckt att det funkade bra, därför kan det vara svårt att synkronisera med personer 
som har andra inställningar. 
  
För mycket diskussion är också ett problem. De som är mer tekniskt ledande och som har 
mycket åsikter om kod kan tillföra med för många diskussioner. Gruppfördelningen blir viktig 
på det sättet att alla de tekniskt ledande inte sätts i en grupp, utan mer utspridda och balanserat 
med någon som exempelvis tittar mer på det agila arbetssättet så att diskussioner tillförs men 
inte alltför mycket. Det gäller att finna ett förtroende för varandra om att alla gör bra 
lösningar, så att det inte diskuteras för sakens skull. 
  
Företag C: Det mest förekommande problem inom det agila arbetssättet var tid, att 
utvecklingsteamet tror sig ha mer tid än vad de egentligen har. En annan punkt var vad som 
ska göras i nästkommande sprint. Vi frågade till följd vad utvecklingsteamet skulle kunna 
tänka på för att förhindra eventuell försening av leveranser och de rekommenderade att börja 
med en för-fas där de bryter ned arbetet i mindre, hanterliga delar och jobbar sedan mot dessa. 
  
Har ni några erfarenheter eller tankar om vad som kan fungera om något förhindrar 
det agila arbetssättet? 
  
Företag A: Det beror verkligen på vad för problem som upplevs. Det är med andra ord svårt 
att säga att det finns något som alltid fungerar att gå tillbaka till. Ett vanligt problem är att 
sprintplaneringen misslyckas. Punkter, eller stories, kan lätt bli för stora och på så vis svåra att 
bedöma hur lång tid de kan förväntas ta. För att få bukt på detta brukar det fungera bra att 
lägga mer tid på just sprintplaneringen och verkligen ta sig tiden att gemensamt bryta ned 
storisarna. Inledningsvis kan detta kännas aningen ineffektivt men det brukar betala av sig i 
slutändan. 
  
Företag B: Praktiken retrospective är ett väldigt bra sätt att tweaka arbetssättet. Det skadar 
inte att ses en tid var tredje vecka eller liknande, där teamet sitter och pratar om hur de jobbar 
och om något ska göras annorlunda för att det inte känns bra. Därefter arbetar teamet mot att 
träffa rätt, men som inte kanske händer första gången. Även om det är själva arbetssättet eller 
projektet som det reflekteras över är det viktigt att det pratas om det så tidigt som möjligt så 
att teamet hinner att ändra på saker. 
  
Utöver retrospective kan det hjälpa att diskutera med andra som har liknande projekt men som 
kanske gör saker på lite olika sätt för att dela nya idéer med varandra. Det kan vara 
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projektgrupper på samma eller helt andra företag. Det hjälper också att ta hjälp av litteratur 
för att ändra sitt arbetssätt, hitta och testa olika saker som kanske fungerar bättre. 
  
Företag C: Det är nyttigt att gå tillbaka till en metod för att säkerställa att den utförs rätt eller 
om den kan bidra med ännu mer nytta. Ibland kan essensen av en metod förloras och därför är 
det viktig att gå tillbaka, vilket möjliggör upptäckten av nya saker inom metoden men även 
säkerställande att företaget utför den korrekt. Det är nästan som att bli ”hemmablind”, och när 
företaget återgår till sin egen metod finns det möjligtvis nya idéer som kan tillämpas. Scrum 
inte är den enda metodiken och den kanske till och med är minst optimal för vissa. Det hjälper 
att söka efter nya inslag av metoder. 
  
Vad känner ni är de bästa tillvägagångssätten för att erhålla hög kvalité på både kod 
och design? 
  
Företag A: Kodgranskning för att erhålla hög kvalité på kod och design är ett jättebra verktyg 
för att hitta buggar, sprida kunskap och minska beroendet av enskilda personer. Det skapar 
också en trygghet hos utvecklare att veta att ens kod kommer granskas av någon annan, så att 
ansvaret inte bara ligger hos utvecklaren i fråga. Det brukar dessutom ha en tendens att leda 
till en enklare kod att förstå vilket gör framtida underhåll enklare. 
  
Företag B: Jobbar mycket med parprogrammering. Det är viktigt att prata om koden och 
komma överens. Det tar också bort behovet av kodgranskning, vilket respondenten beskrev 
som att det blir ”kaka på kaka”. Även om kvalitén inte ska slarvas är det inte nödvändigt att 
”guldplätera” koden och göra en superlösning, utan ska vara lätt att fatta. Att någon ny som 
kommer in och förstår koden föredras framför supertekniska lösningar. Däremot så 
parprogrammeras det inte när något som inte kräver komplicerade beslut utvecklas. 
  
Företag C: För att kvalitetssäkra kod användes en webbaserad lagringstjänst för kodprojekt 
för att tilldela en eller flera personer kodgranskning. Dessa personer ser till att all kod som 
skrivits inom projektet följer den standard som företaget har och att det inte finns några 
uppenbara buggar. Detta görs alltid innan koden sätts in i produkten. Använde sig också av 
automatiserade tester som kollar på de aspekter som de väljer att ”checka in”, för att försäkra 
kodens/funktionens kvalité. 
  
Vad tycker ni är viktigt för att skapa och bibehålla ett gott samarbete inom teamet? 
  
Företag B: Parprogrammering är viktigt för samarbetet inom teamet. Ytterligare något gott 
för samarbetet inom teamet är att inte tänka varje individ för sig, utan att som grupp görs 
saker tillsammans. I kombination med det ska det vara en gemensam kodbas så att det inte 
sker problem om någon vore sjuk och teamet hade individuella kodbaser. Samtidigt är det 
också viktigt att sitta tillsammans jämfört med att sitta på andra orter. Layouten på kontoret är 
också viktigt. 
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Företag C: Att se till så att ingen fastnar på något genom att vara tydlig och kunna erbjuda 
hjälp är några viktiga aspekter. Om behövligt så tilldelas fler resurser och de ser till att den 
person som behöver hjälp får hjälp med vad den försöker göra. Det var även viktigt att få 
teammedlemmarna att känna sig uppskattade och se till att de trivs. Det är väldigt sällan de 
jobbar över. Det sker, men väldigt sällan, och då är det till jättestora releaser. När det väl 
händer försöker Scrum Masters se till att det blir en roligare stämning. 
  
Vad tycker ni är viktigt för att hitta och bibehålla en god relation och balans mellan 
ledning och team? 
  
Företag A: Att utvecklingsteamen tillåts självständighet är viktigt. Om det kommer 
synpunkter om saker som ska fixas eller läggas till från andra håll under en sprint kan 
utvecklingsteamet inte fokusera på sina uppgifter vilket lätt kan skapa en frustration och en 
känsla av att “vi inte hunnit med det vi skulle”. Därför är det att föredra att ha förtroendet från 
företaget att det är vi som ansvarar för och leder utvecklingen, vill ni få något speciellt gjort 
får ni ta upp det med produktägaren som får bestämma om det ska skjutas in i en framtida 
sprint eller inte. Sen finns det ju saker som faktiskt verkligen måste in också, företaget måste 
tjäna pengar och allt kretsar inte kring utvecklingsteamen, men det får inte bli för mycket av 
den varan. 
  
Företag B: Ledningen bör inte bestämma på det sättet att de säger vad teamet strikt ska göra. 
Utan ledningen bör hjälpa till mer och bestämma om hur teamet ska gå vidare och se till att 
det händer något. Ledningen kan hjälpa till när arbetet fastnar och ta tag i att driva det framåt. 
Annars ger ledningen en känsla av att team och ledning som grupp tillsammans står stilla och 
inte bara teamet. 
  
Vad är era känslor kring en strikt ledning gentemot större frihet? Skillnad i kvalité på 
slutprodukt? Effektivare att arbeta på ett visst sätt? Roligare att arbeta på ett visst sätt? 
Går det att uppfylla agilitet med väldigt strikt ledning? 
  
Företag A: Att releaser skjuts fram om det är så att teamet inte tillåts göra det som var tänkt 
från början är inget ovanligt. Viss risk finns också för sämre kod då exempelvis om någon är 
van att parprogrammera men får programmera ensam en stund då den andre tvingas göra 
något annat. Detta kan till exempel skapa en osäkerhet hos den som kodar då denne inte är 
van att skriva kod ensam. Dessutom försvinner två extra ögon för att upptäcka buggar och fel. 
  
Företag B: Det är superbra att ha en ledning med överblick och förståelse som inte teamet har 
men de bör inte bestämma hur arbetet ska fördelas. Ledningen bör istället låta anställda få 
göra det jobb de specialiserar sig inom. Ansvar bör tilldelas till teamet, men för att kunna göra 
det måste ett förtroende finnas och det förtroendet tar sin tid att byggas upp. Det gäller för 
teamet att visa att de har koll och vara proaktiva genom att tänka djupare och komma med 
resonerade förslag. 
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Företag C: Det är väldigt sällan deras ledning bestämmer hur teamen ska utföra deras arbete. 
Då har något allvarligt hänt, t.ex. en bugg som inträffat där allt för många blir lidande. 
Företaget har ett rätt bra arbetsklimat där ledningen är med dem, och att det är en väldigt 
”platt” organisation. Det är ingen som riktigt pekar med handen, utan de diskuterar 
tillsammans vad de tror är bra för företagets situation. En alldeles för strikt ledning skulle 
försvåra motivationen hos teammedlemmarna och möjligtvis vara svårt att behålla 
medarbetare långsiktigt ifall ledningen visas vara alldeles för auktoritär. 
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer vi ta upp det vi fått fram från intervjuerna samt vad litteraturen 
säger om de olika områden som intervjuerna täcker. Senare i kapitlet kommer vi utforma vår 
egna mognadsmodell och beskriva vad varje enskild nivå innebär. Avslutningsvis går vi 
igenom modellen som helhet. 
  
Nedan presenteras en tabell av de nyckelbegrepp som identifierats från resultaten av 
intervjuerna och som i sin tur kategoriserats. Nyckelbegreppen representerar olika företag. 
Exempelvis identifierades nyckelbegreppet “russin ur kakan” från företag A. 
  

Kategori Nyckelbegrepp 

Skräddarsydd agil 
metod 

• “russin ur kakan” (A) 
• “inte uppstyrda metoder och rutiner” (B) 

Utvärdering • “inte använder mognadsmodell” (A, B & C) 
• “sprintuppföljning/sprintutvärdering” (A & C) 
• “retrospective” (B) 

Kundrelation • “återkoppling” (C), “videosamtal/videokonferens” 
(A & B) 

• “lyhörd” (C) 
• “produktägare” (A & C) 

Svårigheter • “yttre störningsmoment” (A) 
• “bugg” (A & C) 
• “support” (C) 
• “tid” (A, B & C) 
• “för stora stories” (A) 

Kodkvalité • “parprogrammering” (B & C) 
• “kodgranskning” (A & C) 

Samarbete inom 
team 

• “Tillsammans” (B & C) 
• “uppskattade” (C) 

Ledning och team • “ledning med överblick” (A) 
• “platt organisation” (C), “strikt” (C) 

  
Figur 3. Tabell med nyckelbegrepp för de kategorier som identifierats utifrån intervjuerna 
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5.1 Kategorier 
Skräddarsydd agil metod 
Samtliga påpekade vikten av att utveckla sin egna utvecklingsmetod istället för att följa en 
metod fullt ut, detta då samtliga organisationer och projekt är olika vilket leder till att det blir 
svårt att följa en specifik metod fullt ut och samtidigt nå ett lyckat resultat. Fontana et al. 
(2014a) styrker dessa svar från intervjuerna och menar att när ett agilt arbetssätt inledningsvis 
införs så är det normalt att implementera en metod som strikt följs, men i och med att 
erfarenhet och en djupare förståelse föds fram utvecklas den här förståelsen mer och mer tills 
en egen anpassad metod används efter behov. Utövare av metoden plockar alltså “russinen ur 
kakan”. 
  
Detta vidrörs också bland annat i det agila manifestet (2001b) i form av värderingarna 
“Individer och interaktioner framför processer och verktyg” och “Anpassning till förändring 
framför att följa en plan”. Framförallt kan det kopplas till en av de tolv agila principerna, 
nämligen “Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 
justerar sitt beteende därefter” (Agilemanifesto, 2001c). Just det här med att följa upp en 
sprint för att gå igenom vad som gått bra respektive mindre bra för att sedan försöka rätta till 
det var något som togs upp av företag A och C. De menade att det är oerhört viktigt just för att 
försöka optimera sin agila process så mycket det bara går eftersom något ideal inte går att nå, 
det finns alltid saker som kan förbättras eftersom en utvecklingssituation inte är den andre lik. 
  
Utvärdering 
De tre företagen vi intervjuade använde inte någon mognadsmodell för att mäta deras mognad 
i det agila arbetssättet. En mognadsmodell är en utvärdering på det sättet att det skapar en 
medvetenhet som kan användas för att titta på var bland annat agila organisationer ligger i sitt 
arbete med agila metoder. Därefter kan de reflektera över vad som eventuellt behöver ändras 
eller uppfyllas för att förbättras i framtiden (Sidky et al., 2007). Det förekom dock av 
intervjuerna att alla företag använde någon form av utvärdering. Vare sig det var sprint 
reviews eller sprint retrospective så syftade dessa praktiker till att titta tillbaka och ta upp det 
som gick bra men också det som gått mindre bra för att reflektera och förbättra det i 
framtiden. 
  
Kundrelation 
Under intervjuerna framkom det att det är väldigt viktigt att ständigt återkoppla till sin kund 
genom projektets livscykel. Sidky et al. (2007) lägger också stor vikt på detta och menar att 
det dessutom är nödvändigt för att försäkra alla inblandade (t.ex. intressenter, utvecklare och 
kunder) att produkten som håller på att utvecklas uppfyller företagens behov. 
  
I vissa fall kunde företagens kund inte träffa dem personligen. Eftersom agila metoder bygger 
i stor utsträckning på direkt kommunikation (Stettina & Hörz, 2015) löste de problemet med 
hjälp av videosamtal i så god mån som möjligt men även vanliga telefonsamtal för att 
upprätthålla det konsekventa flödet av feedback och säkerställa för både kund och företag att 
utvecklingen av produkten är på rätt spår. Som en positiv inverkan av den ständiga 
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kommunikationen ökar förtroendet mellan kund och företag vilket Fontana et al. (2014a) 
understryker kan hjälpa att bidra med en ärligare feedback från kund. Författarna betonar 
dessutom att agil mognad kommer bland annat från en god kundrelation. Under intervjun hos 
företag C framkom det dessutom hur betydelsefullt det är att vara lyhörd när kommunikation 
sker med kund. 
  
Svårigheter 
Vare sig det var buggar, komplexa krav eller oförutsedda händelser tillkom det alltid 
svårigheter hos samtliga företag. Ibland kunde dessa vara enkla att identifiera i ett projekt och 
ibland kunde de vara mer besvärliga. En gemensam svårighet hos företagen var att de trodde 
sig ha mer tid än vad de faktiskt hade under sina sprintar, och enligt Misra, Kumar och Kumar 
(2009) är tid en av tre nyckelkomponenter för ett projekts framgång. En orsak som kunde 
förlänga tiden nedlagt på ett projekt var att krav var alldeles för stora, och att de istället skulle 
brutits ner till mindre, mer hanterliga krav. En annan orsak som kunde fördröja projekt som 
förekom på ett av de tre företagen var dess interna avdelningar, t.ex. support, där buggar 
uppstod och fokus lades på att åtgärda dessa fel istället för att tackla de krav som väntas under 
en sprint. En svårighet företag A nämnde var att sprintplaneringen kunde bli knepig och 
ibland stressas igenom. För att lösa det brukade mer tid tillsättas åt att planera sprinten för att 
bryta ner kraven. I samband med det nämner respondenten från företag B att även om 
kravinsamlingen sköts noggrant så dyker det alltid upp ytterligare krav som inte tänktes på 
tidigare och att kommunikation med kunden därför var viktig. 
  
Andra hinder som uppstod under utvecklingsprojekten kunde variera mellan företagen. 
Företag A kände att det ibland kunde vara svårt att hitta en process och anpassa den så den 
fungerar för både organisation och produkt medan företag B kände att det var ett problem att 
alla inblandade ville veta alldeles för specifikt när ett projekt skulle bli klart. Eftersom 
utvecklarna av ett projekt jobbar ett visst antal timmar i veckan och förändringar som sker 
längs vägen blir det svårt att uppskatta både tid och kostnad menade respondenten på företag 
B. 
  
Kodkvalité 
Företag B var det enda av de tre företagen vi intervjuade som parprogrammerade främst och 
fann endast under mindre komplexa stunder att kodgranskning var mer lämpligt. Medan 
företag C också parprogrammerade men fann kodgranskningen som avgörande för kodkvalité. 
Företag A parprogrammerade inte alls eftersom de ansåg att kodgranskningen utförde likadant 
syfte. Något som företagen hade gemensamt var att de försökte hålla en standard för kod, där 
koden är enklare att följa och förstå för framtida bruk. 
  
Det agila manifestet förespråkar värderingen där fungerande programvara föredras framför 
omfattande dokumentation (Hazzan & Dubinsky, 2014). Med det försöker företagen 
eftersträva en fungerande programvara som i sin tur innehåller kodkvalité genom att bland 
annat använda sig av praktiker såsom kodgranskning och parprogrammering (för företag B). 
Fontana (2014b) stärker också att dessa företag eftersträvar någon form av agil mognad, 
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genom att identifiera i sin studie att mogna agila teams innebar att de bryr sig om 
mjukvarukvalité som också i sin tur innebär kodkvalitén. 
  
Samarbete inom team 
En bra gruppdynamik ansåg respondenterna under intervjuerna som en viktig faktor för 
framgången av ett projekt. Att människor är ärliga, har en samarbetsvillig inställning, har en 
ansvarsförmåga, är villig att lära sig och arbeta med andra känns ofta som viktiga 
framgångsfaktorer (Lindvall et al., 2002). Vidare säger Misra et al. (2009) att enbart teknisk 
expertis och personliga kvalifikationer inte räcker för att ett projekt ska lyckas vilket också 
styrktes av respondenten på företag B. Respondenten tillade att det dessutom är viktigt att 
teamet gör saker och ting tillsammans. Detta främjar en form av gemenskap. Något annat som 
togs upp på intervjun med företag C är hur viktigt det är att få individerna i ett team att känna 
sig motiverade och uppskattade. 
  
Ett sätt som kan hjälpa att skapa en bra gruppdynamik som Misra et al. (2009) föreslår är att 
ha en bra lagfördelning, både laget i sig och dess arbetsuppgifter. Samhällskultur är en annan 
viktig aspekt som Misra et al. (2009) betonade i sin studie och dess inverkan för ett projekts 
framgång. De menar att som alla andra aktiviteter som kretsar kring människan, är 
mjukvaruutveckling högt influerad av den lokala kulturen. Individers personliga egenskaper 
påverkas starkt av deras samhällskultur och vice versa. Samhällskulturen observerades ha ett 
betydande förhållande med framgång som tyder på att människor i samhället som är 
kommunikativa, dynamiska, progressiva i attityd och att ha teammedlemmar med liknande 
social kultur, tillsammans, är viktiga framgångsfaktorer (Misra et al., 2009). 
  
Ledning och team 
Från intervjuerna framkom det att ledningen bör hålla sig borta från utvecklingsteamen i den 
mån det går. Bättre är det om de istället är med och guidar helheten, ”det här jobbar vi mot”, 
men inte lägger sig i hur utvecklingsteamen tar sig dit. Enligt det agila manifestet (2001c) 
kommer den bästa arkitekturen, de bästa kraven och den bästa designen från självorganiserade 
team. Samtidigt säger Fontana et al. (2014a) att detta faktiskt gäller för team som arbetat agilt 
en period och i någon grad hittat sin egen identitet inom det agila medan organisationer och 
team med liten erfarenhet av agilitet oftast befinner sig i en fas de kallar för “responsiv”, där 
ledning och vägledning är viktigt för att hitta rätt. Med tiden utvecklas teamen och 
självförtroendet ökar. De blir mer självständiga och går ifrån denna form av nödvändiga 
styrning. Gren, Torkar och Feldt (2016) styrker detta påstående och säger att självorganisering 
är en nyckel till agilitet, men att studier har visat att olika team behöver olika former av 
ledning och styrning beroende var gruppen ligger utvecklingsmässigt. Även om detta kan 
kännas icke-agilt kan det i vissa fall vara nödvändigt att ha ett ledarskap som väljer 
arbetsuppgifter, pushar och motiverar för att nå ett önskvärt resultat. Det gäller dock för den 
grupp som inte är särskilt agilt mogen. Samtliga respondenter höll med om att självständighet 
är viktigt och att känna förtroende från resten av organisationen. Ledningen bör hjälpa till att 
styra helheten av projektet så att utvecklingsteamen vet mot vilket mål de ska arbeta, men att 
det i den mån det går ska vara upp till dom själva att avgöra hur de ska ta sig dit.   
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5.2 Utformande av modell 
Under intervjuerna framkom det att samtliga tre organisationer försöker skräddarsy sina 
metoder så de är bäst anpassade för dem själva. Fitzgerald, Russo och Stolterman (2002) 
förklarar att i praktiken används det sällan formaliserade utvecklingsmetoder i deras helhet. 
En formaliserad metod må finnas i grunden, men de är inte avgörande även fast de kan förse 
med mallar som guidar utövare av metoden för hur den ska användas. Goldkuhl (1991) 
nämner också att alla metoder bygger på något bakomliggande synsätt. Vi är inte alltid 
medvetna om de antaganden och uppfattningarna som vi har om den aktuella verkligheten och 
att det finns olika synsätt som påverkar det faktumet. Synsätt kan bland annat sägas innehålla 
principer, värderingar och erfarenheter och är det som styr en metods innehåll och 
utformning. Därigenom tänker vi att det kan relateras till anledningen varför de 
organisationerna vi intervjuat skräddarsyr sina metoder. 
  
I samband med att styra en metods innehåll tar Karlsson & Ågerfalk (2009) upp konceptet om 
metodrationalitet vilket handlar om att få de som hanterar metoden att tänka kritiskt om de 
föreskrivna handlingarna metoden anser ska utföras. När det talas om metodrationalitet så är 
det möjligt att särskilja publik och privat rationalitet. Den publika rationaliteten handlar om 
att förstå målen bakom de föreskrivna handlingarna av metoden samt vilket resultat det 
erhåller. Privat rationalitet är mer personligt där rationaliteten uttrycks i form av personens 
skicklighet samt professionella etiska och estetiska bedömningar. Privat rationalitet relaterar 
alltså till hur metoderna verkligen utövas i praktiska sammanhang. När dessa två rationaliteter 
överlappar kallas det rationalitetsresonans (Karlsson, 2009). 
  
Fitzgerald et al. (2002) nämner också att i relation till hur metoder utövas i praktiska 
sammanhang så används aldrig metoder som det först tänktes. Anledningen beror på att olika 
utvecklare inte tolkar och utövar metoden på samma sätt. Samtidigt skulle utvecklaren inte 
använda samma metod på likadant sätt om utvecklingssituationen vore annorlunda. 
Därigenom är metoder som används inom vilket utvecklingsprojekt som helst, unikt utövat av 
utvecklare. Här tänker vi att det kan bero på utvecklarnas privata rationalitet. Respondenten 
från företag B stärker detta genom att utifrån erfarenheter från praktiken berätta om hur 
utvecklare kommer från olika projekt och har annorlunda inställningar för vad som fungerar 
bra.   
  
Vidare tar Fitzgerald et al. (2002) upp att formaliserade metoder föreskriver hur 
utvecklingssituationen måste angripas oavsett i vilken kontext metoden befinner sig i. Men på 
grund av att utvecklingskontexter är unika och formar hur den formaliserade metoden 
används, så håller Fitzgerald et al. (2002) inte med om metodernas föreskrift om hur en 
utvecklingssituation ska angripas. Vi håller med om att följa en metod till punkt och pricka 
inte är en bra idé, eftersom varje projekt och organisation är unika på ett eller annat sätt. Följs 
en metod till punkt och pricka blir metoden alldeles för specifik och anpassar sig inte för den 
unika utvecklingssituationen. 
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Enligt SAMI-modellen av Sidky et al. (2007) framkommer det bland annat att 
parprogrammering är ett krav för att uppnå nivå fem (vilket är högsta nivån). Men som ett 
exempel på detta använder sig ett av de tre företag vi intervjuade sig inte ens av 
parprogrammering. Istället använder de sig av kodgranskning som enligt dem jobbar mot 
samma syfte. Det skapar snyggare och simplare kod, mindre buggar och det bidrar med ett 
kunskapsdelande sinsemellan utvecklarna. Å andra sidan tillägger ett av dessa företag att 
kodgranskning inte är nödvändigt för dem då de använder sig av parprogrammering som i 
slutändan uppfyller alla de saker som kodgranskning gör. Fontana et al. (2014a) styrker det 
faktum att organisationer hittar sin egen identitet och vad som passar dem själva genom att 
skräddarsy sina metoder för att försöka hitta den process som är dem bäst lämpad. 
  
Detta framkom också när Sidky et al. (2007) utförde intervjuer och testade sin modell. Runt 
20 procent höll inte alls med om att de praktiker som de hade satt ut var relevanta för de olika 
nivåerna. Detta skulle kunna förklaras av det vi fått fram genom intervjuerna och genom det 
Fontana et al. (2014a) skriver om att organisationer faktiskt skräddarsyr sina metoder. Bara 
för att praktiken ”parprogrammering” passar vissa organisationer betyder det inte att det är 
lämpat för alla. 
  
Goldkuhl (1991) nämner att “genom modellstruktur talar man om vad som ska göras, men 
inte hur det ska göras” (s.2). Med detta i åtanke har vi tagit fram en modell som är något mer 
generell och inte har samma behov av att skräddarsys som exempelvis SAMI-modellen. 
Istället ger vi användarna en startpunkt på modellen men låter dem själva avgöra vad de gör 
för att uppfylla de olika nivåerna och elementen i vår modell. Vi uppmanar alltså användarna 
av vår modell att verkligen tänka efter. Användarna väljer själva vilka specifika praktiker de 
använder för att uppfylla de element vi satt inom olika nivåer. 
  
Men det gör det också viktigt att vara självkritiska och verkligen tänka till när modellen 
används. Bara för att olika praktiker och tillvägagångssätt används betyder det inte att dem 
uppfyller det som är tanken bakom dessa. Det är lätt att bli “hemmablind” och bekväm och 
bara fortsätta som vanligt och tro att det som görs är effektivt medan att det i själva verket inte 
är det. Det gäller alltså att verkligen tänka till om exempelvis ”parprogrammering” leder till 
högre kodkvalité eller om det enbart används av gammal vana. 
  
5.3 Beskrivning av modellnivåer 

5.3.1 Nivå 1 
Den första nivån i vår mognadsmodell utgår från att organisationen jobbar med en agil metod 
och följer den noggrant då det behövs något som finns att luta sig tillbaka på. Under 
intervjuerna framkom det att organisationer inte efterföljer en metod till hundra procent utan 
skräddarsyr sin egna som de anser passar bäst. Fitzgerald (2002) säger i samband med det här 
att utvecklare inte har råd att följa en metod rakt av. Formaliserade metoder tenderar att vara 
inriktade på storskaliga utvecklingar och därmed ha längre utvecklingstider men på grund av 
att affärsvärlden är en ständigt omväxlande miljö måste organisationer istället kunna arbeta 
effektivt i mindre tidsramar Fitzgerald (2002). 
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En organisation och individer som följer metoden noggrant och inte anpassar sig till en 
omväxlande miljö klassificeras därmed som oerfarna i den första nivån av vår modell. 
Fontana et al. (2014) säger att det därför är viktigt att känna sig “varm i kläderna” innan 
organisationer börjar utveckla sin egna metod. I första nivån av vår mognadsmodell leds 
utvecklingsteamen av en striktare ledning än vad som görs i vanliga fall inom agila metoder 
men också något som avviker från de övriga nivåerna i vår mognadsmodell. Anledningen är 
att team, beroende på var de ligger i sin utvecklingskurva, är beroende av ledarskap men även 
olika typer av ledarskap, som vägleder arbetets riktning (Gren et al., 2016). 
  
Det är också viktigt att individer känner sig motiverade, är aktiva och villiga att samarbeta 
med varandra, och överväger att själva vara en ansvarig komponent i ett projekt (Misra et al., 
2009). För att göra metoden lämplig så måste de som inför metoden tänka på den publika och 
privata rationaliteten utvecklarna har. Annars finner utvecklarna att metoden inte är 
meningsfull (Karlsson, 2009). Det kan resultera i att teammedlemmarna inte blir lika 
engagerade och motiverade. I den här nivån lutar organisationen alltså mer mot teori X och 
har ingen bra balans när det kommer till rationalitetsresonansen. De som inför metoden har 
den publika rationaliteten mycket mer i åtanke än den privata rationaliteten för utvecklare. I 
form av att metodföreskrifterna följs noggrant och det finns få möjligheter till anpassning för 
teamet. 
  

Nivå 1 • Följer metod 
• Auktoritärt ledarskap 
• Motivation till agilitet 

 
Figur 4. Egenskaperna i nivå 1 

  
5.3.2 Nivå 2 
Här går vi ifrån den strikta ledningen och introducerar ett mer demokratiskt ledarskap där en 
viss frihet ges till teammedlemmarna. Det finns dock fortfarande ett behov att någon med en 
ledande roll tar beslut när det anses behövas (Lindkvist et al., 2014). Tanken i denna nivå är 
att utforma en typ av självständighet till individerna inom teamen och få dom att börja tänka 
själva i sitt eget arbetssätt men också hela teamets. Samtidigt kom Gren et al. (2016) fram till 
att det i vissa grupper finns ett behov av viss ledning i olika moment. Därför har 
organisationer som befinner sig i denna nivå fortfarande någon form av bakomliggande styre 
som går in i situationer och fattar beslut när det behövs. 
  
Teamets arbetssätt och dess prestation utvärderas för att skapa en överblick av vad som 
fungerar bra samt mindre bra och huruvida det beror på projektet eller deras generella 
arbetssätt. Utövarna skräddarsyr deras metod för att passa sin egen organisation och situation. 
Fontana et al. (2014b) tar upp att team som kan klassificeras som mogna har någon form av 
standardiserade processer med specifika praktiker att följa. Vidare tar Fontana et al. (2014a) 
upp att en organisation de hade intervjuat kände att det var problematiskt att de just inte hade 
några standardiserade agila praktiker att följa. Detta ledde till en osäkerhet inom teamet och 
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det var svårt få ett högre självförtroende och gå vidare till ett mer självorganiserat team. Vi 
menar därför att det är viktigt att ganska tidigt börja skräddarsy sin agila process för att 
erbjuda en form av trygghet för att slutligen kunna ta nästa steg. 
  
Teamet börjar även här tänka på att skriva sin kod enligt en överenskommande standard som 
företaget/ledaren satt. Genom att upprätta kodstandarder och bygga en kultur av design 
möjliggör det för bättre hantering gällande underhåll av kod och dess komplexitet (Benefield, 
2010). 
 
Här har organisationen och dess team också börjat hitta ett sätt för att säkerställa kodkvalité. 
Säkerställning av kodkvalité kan göras på lite olika sätt och det är upp till var och en att 
avgöra vad som lämpligast just för dem. 
  

Nivå 1 • Följer metod 
• Auktoritärt ledarskap 
• Motivation till agilitet 

Nivå 2 • Demokratiskt ledarskap 
• Skräddarsyr process 
• Kodstandarder 
• Säkerställer kodkvalité 

 
Figur 5. Egenskaperna i nivå 1 och 2 

  
5.3.3 Nivå 3 
Inom denna nivå har användaren jobbat sig från ett teori X styre till ett som efterliknar teori 
Y. Både teamet i sig och medlemmarna inom teamet tar ett större ansvar då kunskap och 
självförtroende har skapats. De anställda ses utifrån ett mer positivt synsätt genom att agil 
ledning sätter individer och team först. Forskningsresultat visar att ett team med en agil 
ledning som arbetar på det här sättet presterade bättre, jämfört med teori X (Measey, 2015). 
Beslut tas gemensamt och uppstår det oenighet om något i gruppen löses det tillsammans. 
Gruppen är välanpassad och har i större utsträckning olika kunskapsområden där det finns en 
blandning av teknisk kunskap, metodkunskap och övriga viktiga områden. På så vis ges en 
bättre bredd och dynamik i gruppen, något som sades på företag B. 
  
Fontana et al. (2014b) nämner också att det är viktigt att dela kunskap för att fortsätta 
utvecklas och genom detta byte erbjuds givetvis en bredare mängd kunskap inom olika 
områden för fortsatt utveckling. I samband med detta sa respondenten i företag B att det 
hjälper att diskutera med utvecklare som arbetar med liknande projekt för att dela nya idéer 
med varandra. Influens av andra kan leda till att nuvarande projekt hittar ett bättre sätt att 
arbeta på än vad som utvecklarna är vana med. Ytterligare något relaterat till det här är att 
essensen av en metod kan förloras i och med att organisationen blir “hemmablind”, påpekade 
respondenterna i företag C. Därmed kan det vara bra att titta tillbaka på metoden och få nya 
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idéer för att justera sitt arbetssätt. Litteraturen är ett bra val för att hitta och testa olika saker 
som kan fungera bättre nämnde respondenten från företag B. 
  
Arbetsplatsen har anpassats så att alla ska trivas och kunna arbeta effektivt. Både inom ett 
kontor och om utspridda kontor finns inom organisationen. Om det finns utspridda kontor 
som arbetar ihop finns det ett väl utarbetat tillvägagångssätt för att det ska fungera smidigt. 
Detta kan exempelvis vara genom dagliga videosamtal och regelbundna resor för att träffas 
face-to-face som framkom i våra intervjuer. 
  
Fungerande mjukvara levereras kontinuerligt till kund. Measey (2015) skriver att ju tidigare 
en produkt börjar leverera ett affärsvärde desto tidigare kan möjliga nyttiga förändringar och 
tillägg upptäckas. Det blir därför viktigt att hitta ett sätt där teamet blir duktiga på att estimera 
hur mycket de kan åta sig under en sprint och därmed uppfylla allt som krävs för att lyckas 
med det. Ifall organisationen har en process där detta tillämpas och är väl fungerande blir det 
möjligt att dels upptäcka ändringar men också, som kommer i nästa nivå, hantera förändringar 
på ett bra sätt. 
  

Nivå 1 • Följer metod 
• Auktoritärt ledarskap 
• Motivation till agilitet 

Nivå 2 • Skräddarsyr process 
• Demokratiskt ledarskap 
• Kodstandarder 
• Säkerställer kodkvalité 

Nivå 3 • Självorganisering 
• Gruppdynamik 
• Anpassad arbetsplats/omgivning 
• Kontinuerlig leverans av fungerande mjukvara 

  
Figur 6. Egenskaperna i nivå 1, 2 och 3 

  
5.3.4 Nivå 4 
På den fjärde nivån läggs det fokus på att öka förutsägbarheten angående leveranser. Vi menar 
att användarna ska ha en djupare förståelse om eventuella svårigheter som kan uppstå under 
utvecklingen av ett projekt och när produkten faktiskt kan levereras. Genom intervjuerna 
framkom det att tid är en vanligt förekommande faktor som orsakar svårigheter i ett projekt. 
För att motverka eventuella förseningar behövs uppsyn på yttre omständigheter (t.ex. interna 
avdelningar i företag, sjukskrivningar, uppsägningar), och inte låta det påverka varken projekt 
eller team. Fontana, Reinehr och Malucelli (2015) menar att detta är ett tecken på att agil 
mognad har nåtts. Om en organisation är duktig på att bedöma hur lång tid både en sprint och 
projekt kan tänkas ta kommer mjukvara levereras lagom till deadline vilket enligt dem är ett 
av många tecken på agil mognad. Därför vill vi lägga betoning på att det kan vara bra att 
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under varje sprint lämna lite utrymme för oförutsägbara händelser som kan uppstå, 
exempelvis önskade förändringar från kund. 
  
Vi återkommer till Misra et al. (2009) som förklarar att idén med agilitet är att uppfylla 
kundens behov genom att utveckla mjukvara effektivt vilket också kräver att kunden själv är 
med i utvecklingsprocessen, eftersom det ökar framgången av ett projekt. Att kunna ha sin 
kund tillgänglig när som helst är jätteviktigt för utvecklarna, som även visades hos företag B. 
De nämnde att det vore bra ifall deras kunder kunde vara med hela tiden men att det 
naturligtvis är svårt att uppfylla. Vare sig det gäller face-to-face, videosamtal eller andra sätt 
att kontakta sin kund anser vi att det är av vikt att denna punkt uppfylls, vilket Sidky et al. 
(2007) också lägger vikt på i deras egna mognadsmodell för att säkerställa att produkten som 
utvecklas uppfyller kundens behov. 
  

Nivå 1 • Följer metod 
• Auktoritärt ledarskap 
• Motivation till agilitet 

Nivå 2 • Skräddarsyr process 
• Demokratiskt ledarskap 
• Kodstandarder 
• Säkerställer kodkvalité 

Nivå 3 • Självorganisering 
• Gruppdynamik 
• Anpassad arbetsplats/omgivning 
• Kontinuerlig leverans av fungerande mjukvara 

Nivå 4 • Förutsägbarhet av leverabler 
• Berörs ej av yttre omständigheter 
• Hög anpassningsförmåga 
• Frekvent kundkontakt 

 
Figur 7. Egenskaperna i nivå 1, 2, 3 och 4 

  
5.3.5 Nivå 5 
På den sista nivån läggs det fokus på att justera de allra minsta detaljerna av organisationens 
praktiker, både de befintliga och potentiella praktikerna. Under våra intervjuer framkom det 
att det inte går att uppnå något agilt ideal. Det finns alltid saker att justera efter varje sprint 
eller projekt eftersom inget projekt är det andra likt och omvärlden förändras kontinuerligt, 
vilket även betyder att vad som fungerar nu nödvändigtvis inte fungerar för nästkommande 
sprint eller projekt. 
  
Både organisationen och individerna är fullkomligt medvetna om vilka praktiker som utförs 
och varför, samt eventuella praktiker som kan behövas införas eller ändras för att gynna 
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projekt eller sprint på bästa sätt. Målet för denna nivå att skapa en livlig och allomfattande 
miljö för att upprätthålla agilitet. 
  

Nivå 1 • Följer metod 
• Auktoritärt ledarskap 
• Motivation till agilitet 

Nivå 2 • Skräddarsyr process 
• Demokratiskt ledarskap 
• Kodstandarder 
• Säkerställer kodkvalité 

Nivå 3 • Självorganisering 
• Gruppdynamik 
• Anpassad arbetsplats/omgivning 
• Kontinuerlig leverans av fungerande mjukvara 

Nivå 4 • Förutsägbarhet av leverabler 
• Berörs ej av yttre omständigheter 
• Hög anpassningsförmåga 
• Frekvent kundkontakt 

Nivå 5 • Optimering av befintliga och potentiella praktiker 

 
Figur 8. Egenskaperna i nivå 1, 2, 3, 4 och 5 

 

5.4 Klargörande av modell 
  

Nivå 1 • Följer metod 
• Auktoritärt ledarskap 
• Motivation till agilitet 

Nivå 2 • Skräddarsyr process 
• Demokratiskt ledarskap 
• Kodstandarder 
• Säkerställer kodkvalité 

Nivå 3 • Självorganisering 
• Gruppdynamik 
• Anpassad arbetsplats/omgivning 
• Kontinuerlig leverans av fungerande mjukvara 

Nivå 4 • Förutsägbarhet av leverabler 
• Berörs ej av yttre omständigheter 
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• Hög anpassningsförmåga 
• Frekvent kundkontakt 

Nivå 5 • Optimering av befintliga och potentiella praktiker 

 
Figur 9. Mognadsmodellen med samtliga nivåer 

Det mesta följer med till nästa nivå men det finns ett par undantag. Vi har tidigare när vi 
beskrev modellen nivå för nivå valt att stryka över de moment som inte följer med till nästa 
nivå. Dessa är “följer metod”, “auktoritärt ledarskap” och “demokratiskt ledarskap”. Istället 
utvecklas dessa ju mognare en organisation blir. “Följer metod” utvecklas till “skräddarsydd 
process”, och “auktoritärt ledarskap” utvecklas till “demokratiskt ledarskap” som i sin tur 
utvecklas till “självorganisering”. 
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6. Diskussion 
I vår studie tyckte vi att det var lämpligt att utforma en ny mognadsmodell eftersom litteratur 
som Schweigert et al. (2013) påpekade att det inte fanns en allmänt erkänd mognadsmodell. 
Vi kom fram till en bredare mognadsmodell som kan anpassas för olika situationer. Det blev 
tydligt under intervjuerna samt från litteratur så som Fitzgerald et al. (2002) hur mycket de 
agila arbetssätten skiljer sig mellan organisationer och därav svårt att ha en strikt modell med 
alltför starka riktlinjer. Det är den största anledningen till varför vi valde att utforma modellen 
på ett sätt som ger användarna större frihet i användandet av modellen jämfört med 
exempelvis SAMI-modellen, CMMI-DEV och AMM. Detta behov kan styrkas ytterligare då 
Sidky et al. (2007) intervjuade personer inom branschen vad de tyckte om SAMI-modellen 
och de kom fram till att det fanns ett behov av att kunna skräddarsy den efter en organisations 
egna behov. 
  
Detta betyder också att risker finns att vår modell används “felaktigt” eftersom det ges så pass 
stor frihet till användarna. Det gäller alltså att modellanvändarna är självkritiska och tänker 
efter när de använder vår modell. Dels att tänka efter att den eller de praktiker som sätts in i 
ett visst element på en nivå verkligen uppfyller just det elementet, men också om det som görs 
är lämpat för just den organisationen. Det är lätt att bli “hemmablind” och utföra vissa 
praktiker av gammal vana trots att de inte längre passar för organisationen eller levererar 
någon nytta. Avsikten bakom nivåerna i vår mognadsmodell är att tillhandahålla övergripande 
riktlinjer för att styra processen angående vad systemutvecklingsorganisationer bör tänka på 
när de jobbar agilt och inte till att diktera det. 
  
Vidare har vi lagt mycket fokus på individerna i vår modell för att möjliggöra en mer 
ansvarstagande roll för att slutligen kunna organisera sig själv i en rimlig takt, mycket som 
Fontana et al. (2014b) understryker i deras definition av “mognad”. Utifrån våra intervjuer 
och Fontana et al. (2014a) framkom det dessutom att det brukar finns ett behov av att 
noggrant följa en metod i ett tidigt skede när agila metoder anammas men i takt med att 
organisation och team växer och blir tryggare minskar behovet av att följa en metod rakt av. 
Därför valde vi att forma en modell som successivt övergår från att strikt följa en metod till att 
skräddarsy sitt arbetssätt. 
  
Vi önskar att vi kunnat intervjua fler respondenter på fler företag för att bilda en mer korrekt 
uppfattning av hur organisationer situationsanpassar, vilka praktiker som utförs och hur de 
värderar dess agila arbetssätt. Det hade även varit intressant att se 
systemutvecklingsorganisationers ledning, dess inverkan på både team och individer samt 
företagens kundkontakt i samband med projektutveckling. Detta hade resulterat i ännu mer 
data att utgå ifrån och en större grund att basera på i skapandet av vår modell. 
 
För att färdigställa modellens giltighet bör framtida forskning arbeta med frågan om hur 
modellen kan användas i praktiken, och om det eventuellt behöver utvecklas ett verktyg för att 
bedöma huruvida användaren uppfyller de olika egenskaperna som finns i de olika nivåerna i 
mognadsmodellen. 
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7. Slutsats 
Vår frågeställning var: “Hur kan man bedöma mognadsgraden i användningen av agila 
metoder inom organisationer som sysslar med systemutveckling?” 
  
Vi besvarade frågan genom att vi i början tittade på litteratur och fann flera olika 
mognadsmodeller som kunde användas för att bedöma mognaden inom agila organisationer. 
Efter att vi utfört intervjuerna insåg vi att de befintliga mognadsmodellerna var alldeles för 
specifika och svåra att anpassa för agila organisationer. Det blev tydligare under studiens 
senare skede att företag som sysslar med agil utveckling och de projekt som utförs alltid är 
unika och kunde utöver intervjusvaren också bekräftas med hjälp av litteratur. Eftersom 
litteraturen påpekade att det inte fanns en allmänt erkänd modell så kan vi inte ge ett entydigt 
svar om mognadsmodeller är det bästa sättet att bedöma användningen av agila metoder inom 
agila organisationer. Däremot kan agila mognadsmodeller användas för att bedöma 
användandet av agila metoder inom organisationer, om mognadsmodellen går att anpassa för 
den unika utvecklingssituationen som organisationen befinner sig i. 
  
Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur det går att bedöma mognadsgraden inom agila 
organisationer och ifall befintliga mognadsmodeller är tillräckliga eller om det behöver skapas 
en ny mognadsmodell. Med det sagt framställde vi en mognadsmodell. Gentemot litteraturens 
mognadsmodeller tog vi fram en bredare mognadsmodell som inte begränsar sig till specifika 
praktiker och har skräddarsydda arbetssätt i åtanke. 
  
Vår modell har dessutom inte blivit testad, så vi kan inte säkerställa om den är lämplig i 
praktiken. För framtida studier skulle det kunna vara intressant dels att testa modellen inom 
olika agila organisationer för att se hur den faktiskt fungerar i praktiken, men också fråga 
företag om de anser den vara lämplig. Utifrån det som kommer fram kan man sedan göra 
vissa ändringar och omstruktureringar och testa på nytt. 
  



 

45 
 

Källförteckning 
Agilemanifesto. (2001a). History: The Agile Manifesto. Hämtad 2017-11-22, från 
http://agilemanifesto.org/history.html 
  
Agilemanifesto. (2001b). Manifesto for Agile Software Development. Hämtad 2017-11-22, 
från http://agilemanifesto.org/ 
  
Agilemanifesto. (2001c). Principles behind the Agile Manifesto. Hämtad 2017-12-19, från 
http://agilemanifesto.org/iso/en/principles.html 
  
Benefield, R. (2010). Seven Dimensions of Agile Maturity in the Global Enterprise: A Case 
Study. 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, 1–7. doi: 
10.1109/HICSS.2010.337 
 
Brym, R. (2017). New Society. Toronto: Nelson. 
  
Extreme Programming. (1999). Pair Programming. Hämtad 2018-02-17, från 
http://www.extremeprogramming.org/rules/pair.html 
 
Fitzgerald, B., Russo, N., Stolterman, E. (2002). Information Systems Development: Methods 
in Action. Berkshire: McGraw-Hill Education. 
Hazzan, O., & Dubinsky, Y. (2014). Agile Anywhere - Essays on Agile Projects and Beyond. 
New York: Springer. 
  
Fontana, R. M., Meyer Jr, V., Reinehr, S., & Malucelli, A. (2014a). Progressive Outcomes: A 
framework for maturing in agile software development. Journal of Systems and Software, 
102, 88–108. doi: 10.1016/j.jss.2014.12.032 
  
Fontana, R.M., Fontana, I. M., Garbuio, P. A., Reinehr, S., & Malucelli, A. (2014b). 
Processes versus people: How should agile software development maturity be defined?. 
Journal of Systems and Software, 97, 140–155. doi: 10.1016/j.jss.2014.07.030 
  
Fontana, R.M., Reinehr, S., & Malucelli, A., (2015). Agile Compass: A Tool for Identifying 
Maturity in Agile Software- Development Teams. IEEE Software, 32(6), 20–23. doi: 
10.1109/MS.2015.135 
  
Goldkuhl, G. (1991). Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen. Föredrag från konferens 
"Systemutveckling i praktisk belysning", 19/11 1991, Norrköping, Dataföreningen. 
  
Gren, L., Torkar, R., & Feldt, R. (2016). Group development and group maturity when 
building agile teams: A qualitative and quantitative investigation at eight large companies. 
The Journal of Systems and Software, 124, 104–119. doi: 10.1016/j.jss.2016.11.024 
  

http://agilemanifesto.org/history.html
http://agilemanifesto.org/history.html
http://agilemanifesto.org/
http://agilemanifesto.org/iso/en/principles.html
http://agilemanifesto.org/iso/en/principles.html
http://www.extremeprogramming.org/rules/pair.html


 

46 
 

Karlsson, F., Ågerfalk, P. (2009). Towards Structured Flexibility in Information Systems 
Development: Devising a Method for Method Configuration. Journal of Database 
Management, 20(3), 51–75. doi:10.4018/jdm.2009070103 
  
Küpper, S. (2016). The impact of agile methods on the development of an agile culture: 
research proposal: [the agile evolution]. EASE '16 Proceedings of the 20th International 
Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, 1, 1–4. doi: 
10.1145/2915970.2915977 
  
Lindkvist, F., Bakka, F. F., & Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori. Stockholm: Liber AB 
  
Lindvall, M., Basili, V., Boehm, B., Costa, P., Dangle, K., Shull, F., … Zelkowitz, M. (2002). 
Empirical Findings in Agile Methods. Extreme Programming and Agile Methods – XP/Agile 
Universe 2002, 2418, 197–207. 
  
McGregor, D. (2000). The Human Side of Enterprise. Reflections: The SoL Journal, 2(1), 6–
15. doi: 10.1162/152417300569962 
  
Measey, P. (2015). Agile Foundations: Principles, practices and frameworks. England: BCS 
Learning & Development Limited. 
  
Misra, C. S., Kumar, V., & Kumar, U. (2009). Identifying some important success factors in 
adopting agile software development practices. Jounal of Systems and Software, 82(11), 
1869–1890. doi: 10.1016/j.jss.2009.05.052 

Oates, B. J. (2006). Researching Information Systems and Computing. London: SAGE 
Publications Ltd 
  
Ozcan-Top, O., & Demirörs, O. (2013). Assessment of Agile Maturity Models: A Multiple 
Case Study. SPICE, 349, 130–141. doi: 10.1007/978-3-642-38833-0 
  
Patel, C., & Ramachandran, M. (2009, jan). Agile Maturity Model (AMM): A Software 
Process Improvement framework for Agile Software Development Practices. International 
Journal of Software Engineering, 2(1). Tillgänglig: 
https://www.researchgate.net/profile/Muthu_Ramachandran/publication/45227382_Agile_Ma
turity_Model_AMM_A_Software_Process_Improvement_framework_for_Agile_Software_D
evelopment_Practices/links/09e4150c08b33558c1000000/Agile-Maturity-Model-AMM-A-
Software-Process-Improvement-framework-for-Agile-Software-Development-Practices.pdf 
  
Schweigert, T., Vohwinkel., Korsaa M., Nevalainen R., & Biro, M. (2013). Agile Maturity 
Model: A Synopsis as a First Step to Synthesis. Systems, Software and Services Process 
Improvement, 364, 214–227. doi: 10.1007/978-3-642-39179-8_19 
  

https://www.researchgate.net/profile/Muthu_Ramachandran/publication/45227382_Agile_Maturity_Model_AMM_A_Software_Process_Improvement_framework_for_Agile_Software_Development_Practices/links/09e4150c08b33558c1000000/Agile-Maturity-Model-AMM-A-Software-Process-Improvement-framework-for-Agile-Software-Development-Practices.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Muthu_Ramachandran/publication/45227382_Agile_Maturity_Model_AMM_A_Software_Process_Improvement_framework_for_Agile_Software_Development_Practices/links/09e4150c08b33558c1000000/Agile-Maturity-Model-AMM-A-Software-Process-Improvement-framework-for-Agile-Software-Development-Practices.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Muthu_Ramachandran/publication/45227382_Agile_Maturity_Model_AMM_A_Software_Process_Improvement_framework_for_Agile_Software_Development_Practices/links/09e4150c08b33558c1000000/Agile-Maturity-Model-AMM-A-Software-Process-Improvement-framework-for-Agile-Software-Development-Practices.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Muthu_Ramachandran/publication/45227382_Agile_Maturity_Model_AMM_A_Software_Process_Improvement_framework_for_Agile_Software_Development_Practices/links/09e4150c08b33558c1000000/Agile-Maturity-Model-AMM-A-Software-Process-Improvement-framework-for-Agile-Software-Development-Practices.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Muthu_Ramachandran/publication/45227382_Agile_Maturity_Model_AMM_A_Software_Process_Improvement_framework_for_Agile_Software_Development_Practices/links/09e4150c08b33558c1000000/Agile-Maturity-Model-AMM-A-Software-Process-Improvement-framework-for-Agile-Software-Development-Practices.pdf


 

47 
 

Serrador, P., & Pinto, K. J. (2015). Does Agile work? -  A quantitative analysis of agile 
project success. International Journal of Project Management, 33(5), 1040–1051. doi: 
10.1016/j.ijproman.2015.01.006 
  
Sidky, A., Arthur, J., & Bohner, S. (2007). A disciplined approach to adopting agile practices: 
the agile adoption framework. Innovations in Systems and Software Engineering, 3(3), 203–
216. doi: 10.1007/s11334-007-0026-z 
  
Software Engineering Institute. (2010). CMMI® for Development, Version 1.3. 
Pittsburgh: Software Engineering Institute. 
  
Stettina, J. C., & Hörz, J. (2015). Agile portfolio management: An empirical perspective on 
the practice in use. International Journal of Project Management, 33(1), 140–152. doi: 
10.1016/j.ijproman.2014.03.008 
  
Tivenius, O. (2015). Uppsatsens inre liv. Lund: Studentlitteratur. 
  
Torecilla-Salinas, J. C., Escalona, J. M., & Mejías, M. (2012). A scrum-based approach to 
CMMI maturity level 2 in web development environments. IIWAS '12 Proceedings of the 14th 
International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, 
1, 282–285. doi: 10.1145/2428736.2428782 
  
Turetken, O., Stojanov, I., & Trienekens, M. J. J. (2017). Assessing the adoption level of 
scaled agile development: a maturity model for Scaled Agile Framework. Journal of 
Software: Evolution and Process, 29(6), 1–18. doi: 10.1002/smr.1796 
  
Yin, A. P. G. (2011). Scrum Maturity Model (Master’s thesis). Lissabon: Instituto superior 
técnico, Universidade Técnica de Lisboa. Tillgänglig: 
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395143154008/thesis.pdf 
  
Virtanen, A., Kuusinen, K., Leppänen, M., Luoto, A., Kilamo, T., & Mikkonen, T. (2017). On 
continuous deployment maturity in customer projects. SAC '17 Proceedings of the Symposium 
on Applied Computing, 1205–1212. doi: 10.1145/3019612.3019777 
  
Wenell Management AB. (2010). Agila Metoder: Radikal revolution eller enkel evolution? 
Hämtad 2017-11-22, från http://www.wenell.se/wp-content/uploads/2016/08/agile-radikal-
revolution-eller-enkel-evolution-pa2.pdf 
 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395143154008/thesis.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395143154008/thesis.pdf
http://www.wenell.se/wp-content/uploads/2016/08/agile-radikal-revolution-eller-enkel-evolution-pa2.pdf
http://www.wenell.se/wp-content/uploads/2016/08/agile-radikal-revolution-eller-enkel-evolution-pa2.pdf


48 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Berätta lite grann om dina arbetsuppgifter… 
 

2. Hur länge har du arbetat med ett agilt arbetssätt? 
 
 

3. Använder ni någon mognadsmodell för att mäta hur ni ligger till?  
 

4. Vad/vilka saker är det särskilt viktigt att tänka på för att det ska fungera att arbeta 
agilt? 

 
5. Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att både skapa och bibehålla en god relation 

med kund? 
 

6. Finns några saker ni tycker är svårt att uppfylla för att få det agila arbetet att fungera 
fullt ut?  

 
7. Vad känner ni det finns för särskilda orsaker som är vanligt förekommande till att ett 

agilt arbetssätt misslyckas/försvåras? 
 

8. Har ni några erfarenheter eller tankar om vad som kan fungera om något förhindrar det 
agila arbetssättet?  

 
9. Anser ni att det är viktigt att bedöma vart man ligger/hur det går i sitt agila arbetssätt? 

 
10. Vad känner ni är de bästa tillvägagångssätten för att erhålla hög kvalité på både kod 

och design? 
 

11. Vad tycker ni är viktigt för att skapa och bibehålla ett gott samarbete inom teamet? 
 

12.  Vad tycker ni är viktigt för att hitta och bibehålla en god relation och balans mellan 
ledning och team? 

 
13. Vad är era känslor kring en strikt ledning gentemot större frihet? Skillnad i kvalité på 

slutprodukt? Effektivare att arbeta på ett visst sätt? Roligare att arbeta på ett visst sätt? 
Går det att uppfylla agilitet med väldigt strikt ledning?  
 
 

Avslutningsfråga: Har ni något ni själva känner att ni vill lägga till som berör ämnet vi tagit 
upp? 
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Bilaga 2. Intervju med Företag A 
 
Vi: Är det utvecklare du jobbar som eller är det något mer, har du liksom något huvudansvar 
eller delar ni på det? 

R: Vi delar väl på det. Jag är backend arkitekt och har varit det i 10 år. X som sitter här nu är frontend 
arkitekt. 

Vi: Är det bara ni två här? Eller ni hade ett till kontor i Stockholm? Är det fler där, gör ni 
likadana saker? Inga fokusområden som skiljer sig direkt? 

R: Här i Örebro är vi två ja. I Stockholm ja. Det är backend i Stockholm också, dom är två i 
Stockholm också. Nej vi göra samma sak. Vi försöker att inte ha väldigt smala expertisområden, vi 
försöker ha så brett som möjligt.  

Vi: Hur länge har ni jobbat agilt då? Har det varit hela tiden i stort sett eller är det något ni har 
infört? 

R: Ja det började väl i princip i och med att jag är scrum master själv och har jobbat mycket med det 
tidigare på ***** så.. agilt är ju ett bra arbetssätt om man hittar en bra metod tycker jag så det var ju 
jag som sa att jag tyckte vi skulle jobba agilt när jag började här. För dom var två i Stockholm och det 
finns inte samma behov när man är två personer men då var det en till som börja i Stockholm och jag 
här i Örebro sen så skulle vi växa lite till så då var det dags att hitta en utvecklingsmetodik som 
fungerade för oss.  Då började vi kika på.. givetvis en vattenfallsmodell är inte att tänka på det finns 
bara agila metoder egentligen. 

Vi: Hur funkar det då med tanke på att det är två olika kontor? Jag antar att ni samarbetar och 
jobbar på samma grejar? Funkar det bra fast man sitter på olika håll? 

R: Ja det gör vi, det funkar hur bra som helst. Vi har ett team i Malta också. Just nu sitter teamen på 
Malta, Stockholm, Örebro och Serbien. Vi har alltid varit distribuerade så det funkar jättebra. 

Vi: Hur sköter ni kontakten då?  

R: Vi använder slack för daglig kommunikation. Vi ringer ganska mycket och sen så har vi 
konferensmöten dagligen. 

Vi: För vi har läst mycket om det här agilt med att vara tillsammans å.. 

R: Det är viktigt och sen ses vi ju också. Vi har utbyte mellan kontoren också. Så vi e ju inte på Malta 
varje vecka direkt men Stockholm, antingen åker vi dit eller dom hit.  

Vi: Är det för att jobba eller mer för att snacka? 

R: Det är för att ses för att det är en väldigt viktig bit, det spelar ingen roll om det är agilt eller inte 
men för att bygga en teamkänsla är det jätteviktigt att ses. Det kommer det alltid vara lite mer 
feedback på kommunikationen när man ser varandra. 

Vi: Använder ni mognadsmodeller för att kolla hur ni ligger till? 

R: Nej det gör vi inte. Vi körde scrum först i början där finns det mätpunkter efter varje sprint men nu 
har vi gått ifrån scrum och använder någon Kanban variant istället för vi tror att det passar oss bättre. 
Vi har en del som support som har lite svårt att planera jobbet i förväg. Så där är det ju inte lika tydligt 
intervallen, så just nu har vi väl ett ganska långt intervall, det blir mer en ”to do” lista som man betar 
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av, en föränderlig to do lista som man jobbar ifrån. Vi har inte jobbat jätte mycket med mätpunkter, 
det är inte jätterelevant för oss, vi är ett väldigt litet team och egentligen så har vi väldigt stora 
frihetsgrader också. Produktägaren är delaktig i teamet egentligen och CTOn är med i teamet vi har 
väldigt mycket både kunskap och ”makt” inom teamet så vi kan ta affärsmässiga beslut hela tiden. Så 
vi behöver inte känna att vi behöver prestera, sen är det viktigt att utvärdera varje intervall och se om 
man jobbat bra eller dåligt hur mycket presterade vi den här perioden, kan vi förändra någonting, men 
som sagt mätpunkter har vi inte jobbat speciellt mycket med. 

Vi: Men så du hade tidigare erfarenheter från andra företag är det mer relevant där i lite större 
företag. 

R: Ja det är mer relevant när man har väldigt, alltså i scrum när man har väldigt tydliga sprintar, så 
känns det mer relevant. Och sen är det definitivt relevant om man behöver visa för andra på företaget 
att det här har vi gjort, då blir ju mätpunkter väldigt viktigt. Inte bara vad man betat av utan även på 
vilket sätt vi gjort det så man kan lite på att det vi tagit åt oss i denna sprint kommer vi beta av i 
princip så man kan planera på lite längre sikt. Men det är nåt vi ska gå emot på det här stället också i 
takt vi har tänkt att växa och bli fler då blir det här viktigare och viktigare för oss. 

Vi: Rent generellt, vad skulle du säga är viktigt att tänka på för att agila arbetet ska funka, finns 
det några särskilt viktiga aspekter att tänka på för att få det agila sättet att fungera? 

R: Den viktigaste biten tycker jag är att utvärdera om det funkar bra och förändra. Det som är så bra 
med en agil metod vad man än väljer är att den får förändras hela tiden att den är iterativ, det här 
fungerar inte bra och det här fungerade bra så förändrar man nån liten grej, man bestämmer något man 
ska förändra och så testar man det under en period. Sen utvärderar man det, blev det bra eller dåligt? 
Och så kanske man förkastar nåt man förändrade och sen kanske nåt kommer tillbaka som man 
pratade om året innan och nu kanske det är dags att prova en sån grej. Så hela processen är utsatt för 
förändring hela tiden och det är en jättestyrka. Sen spelar det egentligen inte någon roll vilken metodik 
man baserar sig på.  

Vi: Exempelvis scrum har sin sprint review är det typen av utvärdering du tänker på? 

R: Ja, det är det viktigaste skulle jag vilja säga.  

Vi: Skulle du säga att det är en grund för att agilt verkligen ska funka? Alltså att man går 
igenom efter varje.. 

R: Att man ifrågasätter processen? Alltså grunden vet jag inte, det gör det väldigt snabbfotat och 
flexibelt man kan hitta en process som passar alla tror jag. För man har ju frihetsgrader och man får ju 
förändra vad man vill det är en själv som bestämmer. Målet med vilken metod som helst, man kan 
kalla det agilt eller vad man vill, det är ju att teamet ska få ett bra sätt att jobba på man ska jobba 
effektivt det är bara det som det handlar om. Det finns väl dom som tycker man ska köra scrum till 
punkt och pricka men det är liksom inte det som är målet utan det är att man ska känna sig bekväm, 
kunna jobba bra, man ska känna sig trygg i sitt team och man ska inte bli stressad även om det kanske 
är mycket att göra å sånt.  

Vi: Du sa ju att ni har ganska mycket ”makt”, hur ni får göra, ni har ju produktägare och allt 
det där. Men vad är.. Finns det några viktiga saker att tänka på för att både skapa och bibehålla 
god kommunikation med kund så det blir rätt som det är tänkt?   

R: Du får nog specificera kund i det här fallet. 

Vi: Ja men jag antar det är dom som vill ha produkten 
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R: Ja det är produktägaren som bestämmer vad som ska utvecklas. Det är klart det är viktigt att ha 
kommunikation med produktägaren men jag tror utan att kunna alla agila metoder men jag tror ju att 
produktägaren är ju en väldigt viktig del för vilken metod som helst egentligen just för det är ju en 
kravställare för teamet. 

Vi: Man har ju läst mycket om det här att det optimala är att finnas med genom hela processen, 
skulle du säga att det är nödvändigt att finnas på plats hela tiden?  

R: Jag kan säga det att jag har ingen erfarenhet av något annat så jag vet inte dom ställen där jag har 
jobbat på där har produktägaren varit del av teamet så personen har varit med jämt. Det är väldigt bra.  

Vi: Är det en person från ett annat företag som kommer och är med då eller? 

R: Nej jag skulle säga att det vanliga är att det är en person på företaget som är produktägare, det är en 
projektledarroll som är uppdelat på tre, i alla fall i scrum. Det är produktägaren som bestämmer vad 
som ska göras, kravställaren egentligen, och den är interfacet mot resten av världen, samlar ihop 
kravet vad ska teamet egentligen göra. Så att man får en person att jobba emot. Sen har vi scrum 
master som ansvarar för metodiken. Men projektledarrollen är alltså uppdelad på flera personer och 
produktägaren är jätteviktig efter som den bestämmer när saker är färdiga också.  

Vi: Men när du säger interface mot resten av världen, jag vet inte om vi har fått det där riktigt 
klart för oss, sköter den kontakten med dom som bestämmer? 

R: Nja ni kan se det som en kravsamlare egentligen. Den kommunicerar med omvärlden och säger vad 
som ska göras och kokar ned det till den här backlogen och prioriterar backlogen och vilken ordning 
ska det här göras och säga när saker och ting är ”good enough” för att skeppas, det är en jätteviktig roll 
definitivt.  

Vi: Just när ni träffar produktägarna är det alltid face to face eller förekommer..? Alltid 
tillgänglig i stort sett? 

R: Dom sitter på Malta, så videosamtal och sånt där då. Ja. Och det här tror jag är väldigt olika. Både 
hur stor roll produktägaren har i ett team och inte. Men som sagt jag har bara erfarenhet av när 
produktägaren är del av teamet och det är väl kanske inte alltid så skulle jag vilja säga, men det är ju 
väldigt praktiskt med liksom en daglig kommunikation med dom. 

Vi: Skulle du säga att är för mindre företag, mindre team, att produktägarn kanske alltid är 
med. Om man jämför med större företag som sysslar med agila arbetssätt? 

R: M det kan nog vara jätteolika överallt tror jag. Men småbolag när det är lite folk sitter man ofta 
med flera ansvar, man kanske är både produktägare och utvecklare, så var det på ***** exempelvis. 
Scrum master och utvecklare var också vanligt där. Men ja det är säkert vanligare på mindre bolag 
men med anledning av att det är mindre folk men det finns säkert på större bolag också.  

Vi: Men hur funkar det där då när man delar upp utvecklare och scrum master blir det att kan 
man lägga lika mycket tid på utvecklararbetet eller tar scrum master jobbet en hel del tid? 

R: Det ska ju vara en heltids tjänst egentligen. Å det kan ju ta väldigt mycket tid. Sen så tillåts det 
kanske inte ta tillräckligt mycket tid om du är med i teamet också. För troligtvis måste du producera 
mest där kanske. Sen beror det ju på konstellation och hur mycket folk man är, hur mycket stöd man 
har från resten av företaget, hur mycket man satsar på att ha en scrum process. Man kan tänka sig en 
scrum master som har flera team det är inte ovanligt, att man bara är scrum master, det är väl det bästa 
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om man ser till scrum att man inte är en del i teamet skulle jag vilja säga, man kan lyfta sig lite ifrån 
det, för det tar mycket tid, om man ska göra det bra.  

Vi: Men det är lite såhär, alltså, en scrum master, hur ska en scrum master vara? Det är ingen 
riktig projektledarroll, inte leda på samma sätt. 

R: Det är väl leda utvecklingsprocessen. Se till att processen efterlevs för det första men sen att den 
förändras så att teamet kan jobba bra. Så den bästa scrum mastern är den som inte syns, det får man 
lära sig på scrum master kursen i alla fall. Sen så, alltså en bra scrum master behöver kanske inte göra 
så mycket mer men man ska ju se till att producera de sakerna som ska produceras, det ska vara sprint 
demo och alla dom här delarna, men det viktigaste för alla projektledare eller alla som har en ledarroll 
det är att folk ska må bra i teamet, det är definitivt det viktigaste. Och verktygen man har som scrum 
master är att förändra processer när man ser att det här fungerar bra och det här fungerar dåligt, och att 
alla får komma till tals så man tillsammans förändrar processen.  

Vi: Så det handlar mer om själva metodproessen, inte leda arbetet? 

R: Nej absolut inte, det har bara med metodik att göra. Det är det som är en väldigt bra sak. Det är som 
sagt en projektledarroll uppdelat på tre ställen egentligen. Scrum master som håller i metodiken, 
utvecklingsmetodiken och förändrar den. Sen produktägaren som bestämmer vad, kravställaren och 
sen så har man teamet som ansvarar för att det ska göras. Det kan jag tycka är en väldigt bra grej med 
scrum just det att det är ett delat ansvar och alla har ansvar.  

Vi: Men är det specifikt för scrum? 

R: Jag misstänker att det finns liknande konstellationer i andra agila metoder men kanske inte lika 
uttalat att det liksom.. Nån slags kravställare finns det ju sen om man kallar det produktägare eller inte 
det vet jag inte riktigt. Men den rollen lär ju finnas och nån som gör att processen efterlevs det krävs 
ju.  

Vi: Jag kommer inte ihåg vad det var på XP, Vi blandade dom här två så man är lite vad tillhör 
XP och vad tillhör scrum? Jag antar att just scrum master och produktägare kommer från 
scrum då?  

R: Definitivt. XP är väl mer en utvecklingsmetodik än att det är en metodik för projekt.. 

Vi: Ja tror det.. Det är väl mer par programmering och sånt där antar jag 

R: Ja definitivt. Simplified design och sånt därt. Det är väl inte ovanligt att man använder scrum och 
XP, att man kombinerar det. Däremot så använder man väl kanske inte scrum och canban för att dom 
två ligger på lite samma nivå.  

Vi: Dom sa det när vi hade kurserna att det är väl nästan det vanligaste att blanda ihop dom 
där, framförallt scrum och XP  

R: M som sagt XP är lite mer hur man ska utveckla det andra är hur man ska leda projektet, så det är 
lite olika nivåer. Sen kanske.. Det blir spännande för er att höra hur många som använder XP i sin 
renaste eller hur många som kör testdrivet 

Vi: Gör ni det? 

R: Nä, inget utav det.  

Vi: Inget alls från XP?  
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R: nej det skulle jag inte vilja säga. 

Vi: Har ni gjort det förut eller är det kanske på väg att dö ut?  

R: Nä det tror jag inte. Det kräver att man har, jag ska inte säga att man behöver vara fler, men det är 
klart, alltså par programmering i alla fall om man ser till den biten av XP så kräver det ju helt enkelt 
att man har lite extra tid. Sen så är det ju en jättebra grej man sprider kunskap, stabilare konstellationer 
och mindre buggar å sånt. Men ja man får alltid den här känslan av att det går långsammare bara för att 
man är två. Sen andra delar av XP, det är så mycket i det där, men det är ju lite upp till var och en som 
utvecklare också vill man ha andra ögon på saker och ting så hindrar vi ju det givetvis inte. Det är inte 
bara ensam programmering utan behöver jag hjälp av någon som jobbat längre på företaget så ringer 
jag honom så kan man dela skärm och koda ihop en stund, men det är nog väldigt få som kör uttalat vi 
kör alltid XP, alltid par programmering. 

Vi: Men just den här grejen med öppna ytor det var specifikt, det stod i XP, men det är väl 
generellt också för agilt, men då kommer jag ihåg att dom tog upp det väldigt noggrant att man 
ska bara kika över axeln och ställa en fråga eller kolla nåt. Och inte det här typ med att sitta på 
samma våning men ändå ha kontor, det kan liksom ändå bli en omväg och då kan man lika 
gärna ändå sitta på olika platser så som dom beskriver det. 

R: Det tror jag däremot är väldigt vanligt. Just öppna ytor det tror jag är väldigt vanligt. Vad ska man 
säga.. utvecklare pratar inte så mycket i telefon, alltså det är okej att ha öppna ytor och det är väldigt 
bra att kunna prata lite med varandra. Det är sådär när man kodar man sitter ju och glor liksom och det 
måste man ju göra ganska länge och då är det skönt om det är nära till hands om man vill fråga något 
eller prata lite.  

Vi: Finns det något som är svårt för att få det agila arbetet att fungera? Alltså uppfylla agilitet, 
som du generellt kanske har erfarenhet.. 

R: Det beror på vad man lägger i begreppet det agila arbetet. Det är svårt att hitta en bra process, det är 
alltid ett trixande. Sen så det själva agila arbetssättet, om vi ser till scrum då som jag kan mest, det är 
ju inte så svårt att efterleva egentligen, det är ganska lätt. Men att ”tweaka” in det så att det passar i 
den produkten man jobbar i och den organisationen man jobbar i det är ju ett tweakande och jag skulle 
tro att de allra flesta hamnar i nåt ”scrum-ish”. Alltså det är inte scrum som det ska vara enligt boken 
utan det är någon avart för att anpassa lite, det tror jag är jättevanligt. Och det som gör det möjligt tror 
jag att tweaka in på så många ställen och som gör de så populärt är just det att det är okej att förändra 
det, det behöver inte vara enligt boken, det ska vara en bra processutveckling för hela teamet.  

Vi: Då kommer man in på det här igen som du sa i början antar jag med sprint review och gå 
igenom och försöka förbättra processen hela tiden, att det är de som är de svåra att försöka hitta 
den optimala processen utan att det alltid finns förbättringar. 

R: Det man inte ska sikta på är att hitta just den optimala processen för att.. ja det tror jag är väldigt 
svårt. Men i och med att man kan förändra det efter varje sprint så behöver det inte vara optimalt, man 
får ju alltid en chans till, det är en väldig trygghet och ett väldigt bra sätt att ta sig framåt. Och vad som 
är optimalt en tidsperiod behöver ju inte alls vara det en annan tidsperiod. Och det är det som också är 
en väldigt bra sak med det agila att det är inte bara, man säger ju ett agilt arbetssätt, att i och med att 
omvärlden förändras måste vi också förändras, och inte bara i kravställningen utan även processen. 
Det är en jättestyrka för det finns, den här optimala processen den kommer vi inte hitta, den är flyktig, 
det kan vara en optimal process en sprint och så kör man samma sak två veckor senare så funkar det 
inte. Så det är intressant, men jag ser det inte som att det är svårt att förändra processen det är inget 
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som har känts svårt, det är inte min erfarenhet i alla fall. Det brukar bli en väldigt bra diskussion, folk i 
teamet brukar ha väldigt bra idéer om vad som har varit dåligt och vad som har varit bra och vad man 
kan tänkas förändra och sen så får man igång en diskussion och sen förändrar man nånting. Inte hela 
processen kanske men ett par tre saker, så provar man och sen så utvärderar man. Det finns bra 
verktyg för att just förändra processen.  

Vi: Det är ingenting du ser som någonting som när man går igenom processen nåt som alltid 
brukar dyka upp nästan, att det är nånting som är återkommande? 

R: Ja jo det gör det ju. Det är säkert olika i olika organisationer. Men där jag har jobbat har det vart, 
man vill ju gärna när man kör scrum att sprinten ska vara statisk, man ska veta hur mycket tid man har 
under sprintens gång och för att kunna uppskatta hur mycket man gör. Sen så kommer det alltid massa 
annat som måste göras, alltså support på en produkt kanske eller nån måste vara hemma och vabba 
eller blir sjuk, alltså yttre störningsmoment som gör att man inte riktigt kan fixa sprinten. Det tror jag 
är jättesvårt, uppskatta hur mycket man kan jobba den sprint som man har det är väldigt, väldigt svårt 
och där kan man kanske hitta andra metoder där det är lite lättare just för att man inte har sprint 
begreppet lika tydligt. Det har alltid vart en utmaning verkligen och det tror jag till viss del har känts 
lite stressande för folk också att man inte kan, man förväntas uppskatta, för det är ju teamets 
ansvarsområde att säga hur mycket kommer jag prestera dom här 2 till 3 veckorna, och då ansvarar 
man ju för att det ska bli gjort också. Men om man inte kan påverka yttreomständigheter för att man 
kanske var tvungen att hålla på med support i tre dagar den här veckan, det är svårt, dom bitarna, det 
kan säkert upplevas som lite stressande att man inte kan påverka allt själv.  

Vi: Men hur funkar det då det här med produktägaren, brukar man sätta att det här datumet 
då ska det vara klart, eller är det mer ungefär här förväntas vi vara klara, så det blir lite mer 
öppet, så det kanske inte blir lika noggrant med att man är exakta om man har missat något 

R: Det där beror ju jättemycket på om man har, vad ska man säga, fasta releasetider eller.. det man kan 
göra som produktägare, där har du ju ofta en föreställning om vad releasen är, den är liksom dom här 
hundra punkterna kanske, och sen så jobbar man med dom här och så ser man att första sprinten, man 
siktar på att om det är midsommar när man börjar, sikar man på men i jul ska vi släppa releasen och 
det är dom här hundra punkterna. Sen så utvärderar man efter varje, då vet man hur många sprintar det 
ska vara, om det är tre veckors sprintar då kan man ju räkna på det där och så ser man efter varje sprint 
hur mycket betar vi av. Sen när man kommer fram till jul så ser man ju då okej det är 50 punkter kvar, 
måste vi skjuta på det. Förhoppningsvis så ser man ju det här tidigare innan jul så att man kan 
kommunicera det här, eller så säger man att, ja men.. man går ut till dom som har kravställt det här och 
säger är det här, liksom.. motsvarar det vad ni vill ha ändå? För vi kan leverera det nu, men det är inte 
klart. Så då kan man ju på det viset förändra lite releasen. Men det är ju sprintar och releaser behöver 
inte gå hand i hand, det är inte så att man.. I den optimala formen i scrum i alla fall så ska man kunna 
releasa.. man levererar det man checkar in, det kan man leverera när som helst, men det krävs en del 
jobb att komma dit. Men det är önskvärt förstås att man alltid kan leverera efter varje sprint.  

Vi: Jo det här med färdiga, eller inte färdiga, men ändå fungerande mjukvara i stort sett  

R: Ja, det som liksom kommer ut i sprinten det ska vara leveransbart, det är ju en grundbult i scrum. 
Sen är det väldigt svårt att komma dit. Det kräver ganska mycket. För det som ofta händer är ju det att 
det utvecklas ganska mycket och sen så i slutet av sprinten så blir väldigt mycket klart och så ska 
testarna, dom stackarna, ta över, och dom är ofta kanske lite färre än utvecklarna så hinner inte dom 
beta av allting och så blir det lite stress för att dom inte hinner fixa allting till sprintens slut och så blir 
det inte riktigt leveransbart i alla fall. Det där är lite trixande att få till skulle jag vilja säga. 
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Vi: Finns det någonting som generellt sett, vi har ju varit inne på det här med grunden, men 
nånting som, gör vi inte det här då spelar det ingen roll vad vi försöker göra i fortsättningen, 
som är agilt, det kommer inte fungera 

R: Att man pajar metoden eller? 

Vi: Ja alltså rent generellt. Jag vet inte det kan ha med teamet att göra, det kan kanske vara nån 
ledning högre upp eller såhär, nånting som det här måste finnas för att vi ens ska kunna jobba 
agilt, för att det ska kunna bli agilt. 

R: Nog inget jag har upplevt egentligen. Men alltså vad kan man tänka. Man behöver ju ha, vad ska 
man säga, resten av organisationen måste ju vara med på att man jobbar agilt tror jag. Sen så är väl det 
sällan något problem. Men äh jag vet inte riktigt.  

Vi: Inget sånt här konkret som du har erfarenhet av? 

R: Nej jag har ingen erfarenhet av något sånt.  

Vi: Om man stöter på problem då, i det agila arbetet, det kanske är samma sak här då, om du 
inte stött på något sånt, men du har tidigare tagit upp det här med att gå igenom sprinten, hur 
man har gjort och försöka förändra, men om man verkligen har kört fast och det är nånting 
som inte fungerar, finns det saker man kan gå tillbaka till? Är det kolla på grunderna i själva 
agila metoderna man använder om man använder nåt sånt, för att försöka få ordning på det här 
och komma på fötter igen å  

R: Ja det beror ju så jättemycket på vilket problem man har. Det är saker som dyker upp skulle jag 
vilja säga det kan ju vara en teammedlem som blir jättestressad och man ser att den här personen inte 
mår bra av nån anledning, sen så kan det ju vara yttre omständigheter kanske som gör att man 
producerar ingenting, alltså teamet funkar inte för att det tar sig inte framåt det är för mycket annat. 
Och om man kikar på dom två sakerna då det är två saker som jag har upplevt och som är svåra att 
komma till bukt med. Om vi tar det sista först då. Man känner att okej under den här sprinten 
producerar vi ingenting och det finns egentligen, det finns givetvis många anledningar, men dom som 
jag har upplevt det är dels att sprintplaneringen var jättedålig, det blev väldigt svåra punkter att ta tag i, 
dom var liksom för fluffiga, för stora, för breda, kraven alltså. Under sprintplaneringen ska man ju 
bryta ned kraven till punkter som man kan göra färdigt för att kunna.. och man behöver ta så pass 
mycket tid på sig för varje krav så man kan säga jag vet ungefär hur lång tid det här tar, vad innebär 
det här. Men om man hoppar över det här, att det går lite för raskt, det är ofta i samband med att man 
tycker att ah, det tar lite för lång tid så vi kör bara och då kan det ju lätt bli såhär att man börjar nysta i 
det här så inser man att okej det här måste jag skriva om jättemycket. Och så kommer man ingenstans 
på hela sprinten. Och för att ta tag i dom där grejerna så är det ju att motivera folk att vi måste ha 
längre möten, och det är ju faktiskt en sån sak för att återgå till punkten ni sa tidigare, det här med vad 
kan göra att en agil metod inte fungerar, det är det här med att mötena, ser man på det utifrån så är det 
såhär att okej det blir mer möten, det känns ju jätte ineffektivt. Och det är, till viss del är det ju det 
också det är ju mer möten och det är tid som tas ifrån kodandet så i nån mening är det ju mindre 
effektivt. Men å andra sidan så det man får av det här det är ju det att man dels bygger man teamkänsla 
som är väldigt viktigt men sen även att man har, man får en sann bild av vad som görs. Och har man 
inte förtroendet utifrån att ha dom här mötena då är det svårt att få till en agil metod, om man skiter i 
alla möten, då har man inte så mycket.. det är nog en förutsättning för att det ska fungera. 

Men jag ska gå tillbaka till det du frågade om här det är, alltså ett verktyg för att få bukt med en sån 
sak, det är en sån sak som typiskt alla blir medvetna om och alla tycker det är lite knäckande under 
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återblicken, sprint återblicken. Då säger man såhär men shit alltså vi presterade ju ingenting, det var 
inte en punkt som blev stängd, allt är kvar. Kurvorna (burndown?) ser ju ut såhär, flatline, så ska dom 
ju inte se ut. Och då brukar det, det finns väl inget team som inte... det är lite tråkig stämning, för att 
uttrycka sig milt, då vill man ju förändra det här liksom och det man ska göra då är ju att se till att man 
faktiskt har ett längre möte nästa gång och bryta ned dom här punkterna. Sen så behöver man kanske 
inte göra det resten av livet men just nu i det är skedet vi är i, behöver vi ta längre möten. Alternativt 
får man till och med säga så att nä men vi måste experimentera med punkterna för att veta vad det är 
för något först. Så vi kanske inte är redo att göra ????? punkter av det.  

Det andra fallet när nån blir väldigt stressad det är risk att en sån grej sprids i teamet att den personen 
mår dåligt och det blir tokigt och såhär det är ju svårare att ta tag i och det kanske inte är en del för en 
teammedlem, scrum master eller produktägare eller nåt sånt där det ska ju hans chef hjälpa till förstås. 
Men det kanske är i teamet man märker det och det är ju en, alltså stress och sånt här är ju svårare att 
ta tag i förstås, och det är ju inte säkert att den personen kan säga riktigt vad det beror på, det kanske 
inte är någonting på jobbet heller. Men det som är viktigt där då är ju som att man lyfter den här 
frågan, antingen att man pratar med personen själv eller att man stöttar den på det ena eller det andra 
sättet. 

Vi: A, men då kanske det också blir om man tänker lite såhär brett i anställningsprocess också 
att det är rätt person för att jobba agilt, det kanske inte passar alla, är det så du menar också? 

R: Nej, absolut inte. Jag tror att det kan passa alla. Det är man kan hitta en modell som funkar för alla, 
definitivt.  

Vi: Även alltså inom teamet? Jag tänker även om man är jätteolika. Man kan ändå hitta en 
inom teamet som passar för alla? 

R: Ja. Kan man jobba med nåt annat så kan man jobba agilt, det är jag övertygad om. Det är inte så 
stor förändring. Det är ju mer återkommande feedback, alltså jag ser det som en.. jag tror att dom allra 
flesta känner att det är en trygghet att kunna känna att vi har dom här regelbundna mötena där man kan 
lyfta fram frågor och där, och är man då lite lyhörd och ser liksom det funkar dåligt för den personen 
så har man ju möjlighet att, man kan ju kanske inte säga det på sprintutvärderingen att ”shit vad du 
verkar stressad”. Men man kan ju liksom, troligtvis så har du en känsla att det är nånting på gång. Det 
tror jag, särskilt om man känner varandra. Om man ses dagligen och jobbar ihop i ett öppet 
kontorslandskap att man vet hur den här personen reagerar i vanliga fall och så ser man att det 
förändras, då, definitivt ska man försöka lyfta det på nåt sätt och tycker man det är jobbigt själv gå till 
personens chef eller det bästa är att gå till han och bara se om man kan stötta på något sätt. Men det 
här är ju en väldigt svår grej och sånt som man faktiskt råkar ut för. 

Vi: Men också inne på det här, lite samma sak, men, jag antar att man kanske blir rätt tighta 
inom teamet, blir det ganska hög nivå så man kan säga lite generellt vad man tycker och tänker? 
Och kritisera men ändå på ett bra sätt, bara inte säga att nånting är skit utan, men ändå hålla 
en hög nivå för att försöka förbättra saker och ting. 

R: Ja. Det är önskvärt. Och det är ju en scrum masters, en viktig bit. 

Vi: Och det brukar också fungera bra eller tycker du?  

R: Min erfarenhet är att det brukar fungera väldigt bra. Sen så är det ju vissa perioder när det är tufft så 
är det ju mer negativa, alltså om man nu samlar positiva och negativa egenskaper brukar man prata om 
efter en sprint. Då tenderar det att när det är tufft så är den negativa sidan väldigt, väldigt mycket och 
den positiva lite mindre, men får man bara prata om det så brukar det liksom.. det är sällan det grävs 
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ner i nån spiral att det blir liksom sämre och sämre utan.. det är alltid bra att prata om saker, sen 
kanske inte älta dom. Det är ju en hårfin skillnad där. Och sen alltid det här med att.. nämen okej det 
har varit en tuff period, vi förändrar två saker, tre saker, inte allt, några stycken och så provar vi det 
och ser om det blir bättre så att man alltid har möjlighet att påverka.  

Vi: Vi har vart lite inne på det här med om det är viktigt att bedöma vart man ligger och då var 
det väl lite såhär kanske inte i dom här mindre organisationerna, men i större kanske det blir 
desto viktigare, när man inte är på samma (nivå?) 

R: Ja, alltså det är ju viktigt att veta vart man ligger, jag uttryckte mig nog dumt tror jag. Det är klart 
att det är viktigt att, det är det här med mätpunkter, det finns ju dels mätpunkter när man är mitt i en 
sprint, det är bra att veta vart man ligger till liksom, kommer vi fixa det här eller måste vi kanske öka 
takten, det är klart att man måste ha lite koll så. 

Vi: Men det kanske blir lite mer inofficiellt då? Att man vet vart man ligger inom lite mindre 
team/organisationer när man sitter bara några stycken 

R: Ja, är man två personer då kanske man inte kör agilt i och för sig, men då kanske man vet ungefär. 
Men jag ska inte säga att det inte är viktigt... Det är ju viktigt att veta vart man ligger särskilt om man 
kör scrum man ska ju ändå prestera, att den här biten är färdig liksom. Men det finns ju väldigt bra 
verktyg för det här och man ses dagligen så man kan ju alltid slå ett öga på det här och är det 
problem... varför kommer vi inte framåt? Så kan man diskutera det lite snabbt, kan vi göra nånting åt 
det?  

Vi: Det pratas också mycket om det här med hög kvalité på kod och design och att agilitet ska 
leda till det, har ni några sätt som ni använder, att et här brukar vi göra för att uppnå det här?  

R: Kodgranskning är ju svinbra. Det är ett jättebra knep.  Det finns jättebra verktyg för det här om ni 
känner till github. Att man gör en branch, gör en pull request och så ber man nån granska koden. Det 
är skulle jag vilja säga det bästa sättet att hitta buggar på, det är helt oslagbart. Det tar ju lite extra tid 
men det är väldigt väl investerat. För man skriver ju alltid buggar, så är det, den person som inte 
skriver buggar han är inte uppfunnen än tror jag. Det blir buggar och man måste få tillåtas skriva 
buggar också. Sen testdrivet är ju också en jättebra sak, men 100% coverage det kostar otroligt 
mycket. Inte bara i att skriva när man skriver det, utan underhålla det är extremt dyrt. Så jag tror 
fullständigt testdrivet, ah alltså visst ska man skriva tester, men fullständigt testdrivet jag har ingen bra 
erfarenhet av det faktiskt ska jag säga. Men där e.. ja jag har inte provat det fullt ut heller men.. det är 
lite så att risken är att man står och stampar lite med problem som ja… I vissa skeden tror jag det är 
bra, aldrig 100% testdrivet men att man verkligen bulkar upp antalet test det är definitivt viktigt. 

Vi: Vem är det när ni gör dom här kodgranskningarna är det nån speciell person som granskar 
eller är det bara andra utvecklare?  

R: Ja det är lite olika. Nåt som är jättebra är om alla är med och granskar och alla ger feedback. Det är 
ett jättebra sätt att få samsynkad kod, hur skriver man saker och ting. Det här är också en grej som 
sammansätts av teamen jättebra. För det är ju så att man har ju olika bakgrunder, vissa kommer från 
andra språk till och med så man skriver kod lite olika. Om man jobbar med java vissa gillar lambdas 
andra gillar forloopar, och det spelar väl liksom ingen roll men om man lär sig att granska varandras 
kod och ger kommentarer på den att såhär brukar vi lösa en sån här grej exempelvis, och det här finns 
det tredjepartsbibliotek för det brukar vi inte skriva själva och sånt därt. Då får man ju en väldigt bra 
bild på hur man skriver kod och man får dessutom.. man lär sig ju, jag tänkte på det här med par 
programmering, jättebra, men på det här sättet får man lite av det också man designar ju inte 
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tillsammans men man får se koden som är skriven så om du ska bugg fixa den å den andra personen är 
sjuk, slutat eller nåt sånt så vet du ungefär vart det finns någonstans. Så kodgranskning är i alla fall det 
som jag har vart med om, så är kodgranskning nästan det viktigaste faktiskt, det är det som gör störst 
skillnad skulle jag vilja säga. Både för folks trygghet för att man känner såhär okej även om jag råkade 
skicka in nån skit så vet jag att det finns ett steg efteråt, det är inte bara mitt ansvar. Det här är ganska 
skön känsla att man, framförallt om man är ny och lite osäker, att man har det, det är alltid liksom 2 
eller 3, och det är färre saker som trillar igenom. 

Vi: Men du säger att det leder till mindre buggar, skulle du säga att det också blir enklare kod 
att förstå? För som vi har förstått det är det kanske inte så ofta man skapar helt nya saker utan 
det kanske är uppdatera saker som andra har skapat tidigare, att alltså blir lättare i framtiden 
att underhålla genom kodgranskning. 

R: Ja det kan det ju definitivt bli. Och att kunskapen sprids. 

Vi: Om man tänker kommunikationen, balansen mellan högsta ledning och utvecklingsteamen, 
så man tillåts ha lite självständighet och skapa sina grejer, och inte ha någon högt upp som 
pekar och styr, för det går ju emot det agila också  

R: Definitivt. Det är viktigt att det finns.. att man tillåts förändras. A jo jag har vart med om när det 
funkar lite sämre skulle jag vilja säga men det har varit.. det är mycket omständigheter. Men om man 
jobbar i en produkt så är ju risken att du måste underhålla produkten som är live om man säger så, det 
kommer buggar som måste fixas, och det är det här med att man vill att sprinten ska vara statisk att 
man vet på förhand hur mycket kan jag göra och dom här grejerna ska jag göra. När det kommer 
väldigt mycket från sidan om eller mycket features från högsta hönset som säger nej men det här måste 
levereras nu och dom här grejerna måste in nu, som inte går den vanliga vägen. Och det är ju en scrum 
masters roll att se till nej men det får vänta tills nästa sprint nu ska vi göra det här, det är det vi har 
bestämt. Det finns en lucka i nästa sprint då kan vi planera in det där. Men det är inte alltid det funkar 
och inte alltid det tillåts jobba så utan det kommer in lite, och scrum mastern kanske inte har 
befogenhet att bestämma allting, så är det ganska ofta. Och det kan förstöra lite för processen skulle 
jag vilja säga. 

Vi: Skapa frustration också kanske? 

R: Precis, att det blir mycket annat och det kommer ofta upp i sådana fall på sprintutvärderingen skulle 
jag vilja säga. Att då känner folk att shit vi presterar inte så mycket, vad berodde det på då? Jo men det 
berodde på det kom in, det var för mycket support den här veckan och sen så kom ju den här grejen 
som var tvungen att gå ut till kund och så var vi tvingade att göra release mitt i för att det skulle ut och, 
alltså det blev väldigt mycket annat. Det vill man ju försöka få bort. Just för att utvecklarteamet ska ha 
det lugnt och skönt och kunna fokusera på sina uppgifter för att kunna ansvara för att det blir färdigt 
det som man har tänkt sig. Om det blir för mycket sådana där yttre omständigheter så blir det svårt och 
där vill man ju gärna ha förtroendet från företaget att säga att det är vi som leder utvecklingen, och vill 
ni få in grejer då får ni prata med produktägaren för att den personen kommer kunna skjuta in det i 
nästa sprint. Det fungerar ju mer eller mindre bra skulle jag vilja säga. Sen finns det ju saker som bara 
måste in också, teamet är inte allt, företaget måste tjäna pengar och ibland är det så att vissa kunder är 
väldigt, väldigt viktiga och dom behöver nånting och det är saker som man inte rår över så det måste 
finnas sånt också. Men det kanske inte får bli för mycket. Men jag tror i allmänhet det här med agila 
metoder och så, folk känner till det skulle jag tro. Så jag tror i allmänhet så funkar det ganska bra. Det 
är min erfarenhet att man får ganska bra mandat. 
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Vi: Men vid sådana situationer, skulle du säga att det blir sämre produkt i slutänden när man 
får lite sånt här ”men det här måste göras nu” och det blir ju stressigt i teamet och allt det där 
när man går in på det i sprintutvärderingen  

R: Mmm. Den där releasen som vi pratade om som skulle gå från sommar till julen den blir ju 
förskjuten. I alla fall skulle jag vilja säga.  

Vi: Men blir det så att man måste stressa igenom något annat moment eller... 

R: Det kan det ju bli, det får man ju försöka undvika men ja, det beror ju på. Saker och ting, det är 
också en sak man får lära sig den hårda vägen att saker och ting tar den tid det tar, så är det bara. 
Stressar man igenom det så okej, då får du göra om det sen, det är nästan alltid så det blir... det kanske 
funkar men det går inte att underhålla riktigt eller... eller också så funkar det inte heller och så blir 
någon sur och så... A det är klart man behöver inte designa ihjäl sig och man behöver inte 100% 
coverage bara för man ska veta att allt funkar 100%, det kanske man inte behöver men det behöver ta 
lite tid saker och ting, så är det bara.  

Vi: Är det exempelvis såhär kodgranskning som kanske hoppas över om man känner att man 
behöver, brukar det vara sådana steg man kanske skippar? Så leder det till... 

R: Ja så kan det ju va. Kodgranskning är ju nåt som går ganska fort om man är van vid det så att... 
Men säg att man använder XP i vanliga fall och så är det en utav personerna som man brukar par 
programmera med han måste sitta med supporten hela den här perioden så att man kör själv, då känner 
man sig säkert helt naken, hjälp, det känns läskigt och då kanske man producerar sämre av den 
anledningen eller att man råkar skriva buggar fast man inte brukar, så det kan ju finnas omständigheter 
definitivt det behöver man försöka komma ifrån så mycket som möjligt. Men som sagt det är inte alltid 
man kan heller. Det viktigaste är ju i slutändan... Det finns ju två prioriteringar skulle jag vilja säga 1) 
företaget måste tjäna pengar 2) teamet måste funka bra, det är liksom först och främst företaget man 
jobbar åt.  
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Bilaga 3. Intervju med Företag B 
 
Vi: jobbar du som utvecklare eller har du någon annan roll? 
  
R: Litet bolag så det är kanske 25 personer ungefär totalt. Så IT-avdelningen är vi 4 utvecklare och en 
mer drift-inriktad kille som sköter de andra bitarna, så att vi har inte så många olika roller. Vi kör, vi 
kodar, men vi alla har jobbat ganska länge som utvecklare och konsulter. Vi är vana att jobba med lite 
mer projektaktigt. 
När vi började var tanken att vi skulle ha en av de andra bolagen som skulle vara lite mer av en 
projektledare, men det visade sig att vi sköter det själva. 
  
Vi: Har ni något uttalat om ni ska arbeta efter scrum eller något liknande? 
  
R: Nej det är inte formaliserat på det sättet, utan det man mest skulle likna är nog kanban. Men det är 
inte så att vi säger att vi kör kanban. Arbetssättet liknar mest det om man skulle jämföra med andra 
metoder. 
  
Vi: Ni har liksom plockat ihop vad ni tycker blir bäst 
  
R: ja exakt, vi kör på våra erfarenheter. Vi allihopa har projekt i olika varianter, testat på olika sätt att 
jobba och plockat det som funkat bäst för att sedan köra på det. Men scrum har vi kört i ett antal 
projekt tidigare. Men det är inte riktigt motiverat att köra det nu. 
  
Vi: Har ni arbetat på det sättet hela tiden sedan ni drog igång eller är det något som kommit 
med tiden 
  
R: Sedan början. I och med att vi är så få så är det inte samma behov av att ha uppstyrda rutiner & 
metoder på det sättet. Så vi tar det ganska löst. 
  
Vi: Har du erfarenheter sedan tidigare där du arbetat i någon större organisation där de kanske 
har varit mer i behov av att ha det mer “uppstyrt”. 
  
R: Vi har jobbat i större projekt tidigare med flera personer inblandade. Vi säger att det kanske är tio 
personer i ett projekt. Och man har kanske jobbat som konsult i ett annat bolag men vi sitter en grupp i 
ett annat ställe och så har man en beställare på ett annat bolag, så ska man synca ihop så att alla är med 
på vad som händer. Ja, och om man är många som behöver synca sig igenom hela arbetsgruppen och 
om man jobbar på olika ställen. Som till exempel ett tidigare projekt: Jag jobbade som konsult så satt 
utvecklingsteamet i Stockholm och ungefär fyra-fem personer i Örebro. Och så hade vi beställarna i 
Stockholm så dels var det att vi fem var tvungna att synca oss lite internt och sedan syncade vi oss 
med Stockholmarna. Vi jobbade ihop och gjorde vettiga grejer. Och sedan se till att det styrs ihop med 
kunden så att dom vet när dom får saker i testmiljön och liknande. 
Ju mer folk inblandade desto mer värde har vi i uppspelet i hur det ska gå till. 
Även där var det så att ju längre tiden gick så kunde vi hitta ett arbetssätt som alla var nöjda med, som 
passar situationen. Även om man glider ifrån den “klassiska definitionen” för scrum, vad det nu kan 
vara. 
  
Vi: Jag antar att man lär känna folk inom teamet och själva organisationen i sig bättre 
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R: Ja exakt. 
  
Vi: Och någonting växer fram under tiden 
  
R: Man märker liksom att man kanske inte behöver morgonmötet varje dag, eller det kanske räcker 
med att morgonmötet körs på det sättet att Stockholm har ett för sig och Örebro har ett för sig. Eller så 
känner man att man måste ha det tillsammans eftersom att man känner att man börjar osynca. Det kan 
ju variera över tiden. 
  
Vi: Har ni använt någon mognadsmodellen eller liknande för att mäta hur ni funkar? jag antar 
att ni kanske inte har gjort det 
  
R: Nej, inte här. Jag vet att X har jobbat på företag Y tidigare. De jobbade mycket med att titta på 
exempelvis:  “projektgruppen, nu är vi i steg 1”. och någon slags grupp mognadsprocess. Men jag har 
inte gjort det själv. 
  
Vi: Ni är ganska få här, det är ni kanske inte har någon direkt mening att göra det eller? 
  
R: Ja precis. Säg att man är i en större organisation som har många teams. Då finns det större 
utrymme. Det finns någon som tänker mycket på hur vi sätter ihop bra projektgrupper. “jo det brukar 
vara ett problem med de här och de här” Och så sätter de ihop lite... Så här funkar det bra att sätta upp 
en projektgrupp. 
För oss är det inte så “uppstyrt” heller. Som i ett konsultbolag där det enda man gör är att ta in projekt 
sätta ihop en projektgrupp köra det och leverera det tills man får ett nytt projekt osv. Det är det enda 
man gör i verksamheten. Då är det ju väldigt naturligt att man slipar på den processen. 
  
Vi: Har du några saker som du skulle säga är särskilt viktigt att tänka på för att det agila 
arbetet ska funka? Någon grund för att verkligen komma igång med det och hålla det. 
  
R: Bra fråga. En väldigt viktig grej att få rätt är att börja tänka iterativt. Hur ska man lägga upp sitt 
arbete för att kunna göra lite grann? Testa och se hur det blev och ändra på det lite grann. Är man inte 
van att tänka så, då kan det vara lite svårt. Det handlar ju ändå om att man ska göra mycket i taget, och 
sedan är det ju svårt att ändra. 
Nu kan man äntligen börja tänka vad är det enklaste möjliga av den här grejen. Nu pratar vi om något 
som skulle ta ett år att göra. Så, vart ska vi börja någonstans? Kan vi börja med den här grejen och så 
får man något som funkar och bygger vidare på det. 
  
Vi: Menar du då det här med vad man ska ha i en sprint eller vad man ska kalla det? 
  
R: Ja precis. Så säg att vi skulle bygga en applikation som totalt skulle ta ett år kanske. Vad ska vi 
göra de här två första veckorna för att komma till ett vettigt state? och ha något som man kan köra, 
testa och *demoa* och sedan fortsätta efter det. Så att man inte bara börjar och bygger 
databastabellerna och efter två veckor så har du ingenting att visa de som ska använda systemet. Utan 
du har endast tekniska grejer. 
Det handlar om att få något som de kan se att ni har gjort, vad ni tänkte och kan ge feedback så att man 
kan lyssna på det och ändra, slipa eller liknande. 
Det och sedan kommunikation, inte nödvändigtvis agila men. Att man verkligen som utvecklare tänker 
själv på vad som ska göras. Så att man inte bara räknar med att den som beställer har stenkoll på allt 
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och kommer att berätta exakt hur det ska vara. Och så tar man det och bara gör det. Men det går lite 
hand i hand. När man försöker lyssna in, kanske det kommer ett förslag på ett system med knappar här 
och så ska man trycka där och så kommer det upp ett formulär där. 
Men att försöka lista ut vad det är som du vill åstadkomma? Jo det är så att jag sitter tio timmar varje 
vecka och klipper mellan de två excel arken eller vad nu som kan ta tid. Hur kan vi göra för att lösa 
det? Att man liksom måste rota lite djupare. Och när man har gjort det och kanske hittat en enklare än 
vad de tänkte säga då är man inne mer i det här agila tänket. 
Att man inte bara tar en beställning och när det är klart så som de beskrev den så är den färdig. 
Förmodligen har de inte tänkt hela vägen själva. Är man inte utvecklare själv så hittar man på en it-
lösning. då är det förmodligen massa med corning cases (tror jag han sa) man har glömt. Och man har 
inte tänkt på att: lägger vi upp det så, då blir det ditten och datten. Utan det är massa jobb kvar, och 
försöka börja gräva i det. Och göra någonting, tänka själv, visa upp det, diskutera kring det, ta nästa 
steg osv. 
  
Vi: Menar du i samband med att man går igenom krav med kund och produktägare eller 
snarare att man redan fått kraven? 
  
R: Både och kanske, så dels när man sitter och beskriver det för en. Då är det viktigt att man tänker ett 
steg bort och inte accepterar att man ger en lösningen, utan att alltid lista ut vad frågan är. Vad är 
problemet du vill lösa. Det är jättebra att du tänkt ut hur du vill att det ska funka, men jag måste förstå 
vad det är för problem som du försöker lösa. Så att man listar ut det när man sitter tillsammans. 
  
För mig är det alltid så iallafall att även hur noga man försöker vara när man krav samlar så kommer 
det alltid upp saker som man inte har tänkt på. Något kanske låter som ett jättebra regelverk för det vi 
ska göra. Men när man börjar koda så kommer man kanske på att det också kan vara så att vi saknar 
“den där” informationen eller det där hände igår men vi tänkte inte att det skulle hända imorgon eller 
vad det nu kan vara för någonting. Och då kommer man på en massa andra cases som man måste 
diskutera igen. Så att man får ta det i omgångar. 
  
Vi: Det här med kund och agilitet säger väl mycket det här med att kund ska vara närvarande 
och sådant, hur ser ni på det? Är det viktigt att man verkligen är närvarande, eller räcker det 
med att vara kontaktbar  med telefon, hur ofta. Finns det något generellt tankesätt kring det 
eller kan det variera. 
  
R: Absolut kan det variera. Ofta är det så att det inte går att få kunden hos sig hela tiden som i 
eXtreme programming. Det är jättebra om man skulle kunna ha kunden hela tiden, men det är oftast 
det inte går av en anledning. Då har man oftast sitt eget jobb att sköta och sitter kanske på ett annat 
kontor eller något sånt. Men det är väldigt mycket värt att kunna nå de som faktiskt kan verksamheten. 
Men för oss sitter vi här och de andra i bolaget sitter i Göteborg. Så vi sitter inte på samma ställe, men 
vi åker dit när vi behöver snacka mycket och kör möten på plats. Annars försöker vi ha videosamtal 
när det går, det blir ganska mycket bättre ändå än att bara ha ljud-samtal. Även om det bästa är att vara 
på plats, så går det att lösa ändå. 
De vi jobbar med är stressade och har mycket att göra själva, så mycket ansvar hamnar på oss. Att 
tänka själva och hantera att vi inte kan fråga om allting hela tiden får försöka samla ihop saker. 
  
Vi: Kanske kommer tillbaka det här du tog upp tidigare med krav insamlingen och att tänka till 
själva, antar jag 
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R: Ja exakt. Kan man som snabbt som möjligt försöka förstå… ja men, återigen vad är 
grundproblemet? så att man kan resonera själv; jag förstod vad de ville åstadkomma så nu när vi har 
kommit på det här problemet, hur gör vi det för att det fortfarande ska lösa deras problem? har man 
bara hört lösningen då har man inget sätt att resonera sig fram till vad man ska göra 
  
Vi: Så att verkligen förstå varför och vad som ska göras, kanske blir lättare, det blir mindre, 
man behöver inte fråga varje steg. 
  
R: Precis. Ofta när man frågar har man iallafall tänkt ut ett förslag: vad säger du ska vi göra såhär eller 
såhär? Istället för att vara helt nollställd. 
  
Vi: Har ni något som generellt är svårt med agilitet, kanske några problem som ofta uppstår 
eller som ni märkt av? 
  
R: Just nu är det inte många problem. Men som konsult, problemet ofta tycker jag är att folk ändå vill 
veta när saker är klart, och hur lång tid saker kommer att ta. Särskilt om man…Säg att vi är ett bolag 
som vill ha något gjort och vi anlitar konsulter som ska lösa det åt oss. Då vill man ju veta vad det 
kommer kosta, vi ska skriva en budget. Och vi vill ha klart det här till årskiftet. Men jobbar man agilt 
så är det förmodligen inte så det kommer att gå till, utan vi kan jobba så här många timmar i veckan 
fram till årsskiftet, men vi kan inte säga vad vi blir klara med. Eller så kan vi säga att vi kommer att 
vara klara med det här, men vi vet inte hur lång tid det kommer att ta. Man kan inte veta alla sakerna: 
hur mycket tid det tar, hur mycket det kostar och vad vi kommer att göra. Någon faktor måste vara 
okänd, när det ska vara agilt. 
Och den biten är svår att smälta. Jag tror inte det är någon som trivs särskilt bra med att försöka 
specificera allting från början och sedan komma överens och skriva kontrakt på det och så får man inte 
ändra. Alla vill ändra sig längs vägen. Men samtidigt vill man veta hur lång tid det tar och hur mycket 
det kommer att kosta. Det blir utmaningen. 
  
Vi: Det här med att skriva en specifikation och “det här ska göras”, det är lite mer som det som 
var förut? plandrivet, vattenfall? 
  
R: Ja och det är där man hamnar om man måste säga hur lång tid det kommer att ta och vad det 
kommer att kosta. Då handlar det om att man måste tänka och planera mycket “upfront” för att inte 
riskera att säga helt fel. Samtidigt då så blir det ju det här igen att om man försöker tänka igenom 
allting innan. Och sedan när man börjar jobba så kommer man ändå upptäcka att man hade fel, 
oförutsägbart. 
  
Vi: Hur går det med...Jag tänker på.. Nu med agilitet då är det lite det där med ändringar och 
att ändringar kan vara bra. Och istället för att som du sa nu en specifikation från början och 
bara köra den. Brukar det funka så att det tar längre tid eller brukar det bara bli bättre men 
ändå bli klart ungefär lika snabbt. 
  
R: Jag tror det är svårt att jämföra eftersom att man kanske bara kör samma projekt två gånger, men 
jag kan inte tänka mig/får känslan av att det någon gång tar längre tid för att det är agilt, snarare 
tvärtom. Men man kanske utvecklar en annan sak än man annars kanske skulle ha gjort. 
Hade man specificerat från början så skulle det sett ut på ett sätt.  Sen..gör man det lite allteftersom då 
visar det sig att man sneglar iväg hit bort istället så var det där man….då är det ju oftast det här mer 
rätt 
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Vi: Det man har ändrat till alltså? 
  
R: Ja exakt, för att man har ändrat sig för att man har kommit på saker längs vägen. 
  
Vi: Rent generellt. Är agilitet tidskrävande, blir det mycket ändringar eller brukar det flyta på 
bra trots att man kommit på något annat. 
  
R: Jag tycker inte det är så ofta det blir sånna här rena ändringar. Man kommer överens om något och 
sedan ändrar man tvärtom och sedan måste bygga om saker. Utan det är nog mer… Visst kan det bli 
lite dubbelarbete utan det är inte så att jag upplever det som något problem. 
  

Vi: Rent generellt känner du att det är någonting som ligger...Fel som uppstår för att man 
inte  uppfyller någonting tidigare inom agilitet. 
  
R: Lite beroende på hur man jobbar. Vi försöker att vara ganska duktiga på att tänka igenom. Om vi 
väljer väg, antingen gör vi på det här sättet eller på det där sättet, vad får det för konsekvenser? Om vi 
skulle vilja ändra på den här grejen framöver vad händer då? Så att man inte bara ser till just precis nu, 
att enklast just nu vore att göra det här. Det kanske är lätt att göra så, men det kan också vara så att det 
blir aktuellt att göra allt det andra. Och för att klara av det, då måste man vi ha gjort det lite mer robust 
eller då måste vi ha stöd från någonting. Är det så att genom att välja väg så väljer man bort en massa, 
då måste man verkligen ha tänkt till. “är vi säkra på att vi inte kommer att behöva det här” eller “om vi 
behöver det” är det görbart då. Ändra så att du klarar stödja det. Så att det är en balansgång, om hur 
mycket tid vi ska lägga. Men det viktiga är att inte bygga bort sig. Så länge det är så att “kommer vi 
dit, då måste vi lägga mer jobb för att få allting på plats”. Det är ju fine. Men det får inte bli så att till 
exempel ha något som gör så att det blir omöjligt för att vi gjort något helt annat val som hela 
arkitekturen på applikationen eller någonting att det kommer att ta råstopp, då skulle vi börja om för 
grunden. Det är ju farligt alltså. Men där kan man ganska ofta känna på sig när man står inför ett val. 
Så även om man inte kommer göra allting, att man tänker igenom “vad kan hända framöver”. Jag 
gissar lite.   
  
Vi: Du kanske indirekt har svarat på det här, men är det något som ni här eller kanske i tidigare 
arbetsplatser upplever vanligt eller det här ser vi ofta som kanske har löst sig men kommer 
tillbaka ändå på något sätt. Är det något sånt som ni känner att..eller som du kanske tror rent 
generellt också kan vara..? 
  
R: Den var svår. Något som är vanligt är väl att man kanske siktar kortsiktigt. Ett projekt som håller på 
en längre tid har ofta kort tidshorisont. Det är alltid lite bråttom med någonting. Så att det kan hända 
att man...vad ska man säga… bränner tid över..man säger “ja vi vet att man kommer att hålla på i tre år 
och varje vecka lägger vi två timmar på någon grej. Men vi skulle kunna från början byggt bort det 
där. Så vi hade sparat två timmar i veckan hela tiden. Men under varje vecka är man så upptagen så 
man hinner inte lägga dessa två timmar. Det är väl någonting som ofta kommer tillbaka. Det blir lite 
för kortsiktigt, det är svårt att vara långsiktig när man planerar. 
  
Vi: Om det uppstår problem, känner ni att då att det finns någon metod eller tillvägagångssätt 
att ta till för att  “komma tillbaka till banan, vi har kommit av det här, det funkar inte som vi 
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hade tänkt längre. Finns det metoder att gå tillbaka till, är det några grunder eller hur hanterar 
ni det här? 
  
R: Med själva arbetssättet eller? 
  
Vi: Ja  själva arbetssättet tänker jag, sedan antar jag att om arbetssättet fallerar så går 
projektet snett eller tvärtom. 
  
R: Ja precis. det är lite som...(fattade ej vad 20:40). Gällandes arbetssättet så är retrospective ett väldigt 
bra sätt att tweaka arbetssättet. Klassiska scrum grejen, att man ses och sätter av en tid var tredje vecka 
eller vad det nu kan vara. Och sitter och pratar om “hur jobbar vi” och “ska vi göra något 
annorlunda”.  Om det är som du säger att det har blivit något problem då är det någonting man 
upplever som att “det här funkar inte bra”, vi hinner inte leverera i tid eller det vi levererar är av dålig 
kvalité eller folk är stressade eller vad det nu kan vara. Och sedan sätta oss och fundera: hur känns det, 
vad är det som inte är bra, vad kan vi göra annorlunda och så testa och hitta på någonting. Sedan 
kanske man inte träffar rätt direkt men man får försöka iallafall göra någonting. Sedan sätter man sig 
igen om tre veckor och testar, blir det bättre eller liknande och jobbar vidare. Medans om det är i 
projektet: säg att det är..alltså inte inom arbetsgruppen, utan större för projektet som sådant, att saker 
går för långsamt. Att så som det ser ut kommer vi inte att hinna med allting vi behöver göra till tiden 
vi har på oss. Där är det mycket tycker jag att man pratar om det så tidigt som möjligt så man  hinner 
att ändra på saker. Så mycket mer agilt är ju någon form av visualisering så att man ser som till 
exempel en scrum burndown chart. Så att man ser: nu börjar det gå dåligt. Burndownen pekar inte… 
vi kommer inte hinna. Då kan man ju redan efter några dagar se att inom sprinten ser det inget bra ut, 
men det kan ju vara på en större nivå i hela projektet också. Att man då kan börja prata med folket: det 
här ser inte så bra ut, vi kommer inte att hinna, vad kan vi göra? kan vi prioritera om eller det här 
visades vara för svårt, kan vi göra på ett annat sätt? någonting sånt. Så att man kan prata med dom som 
är beställare eller de som inte är inne i själva utvecklingsgruppen (intressenter?) också och anpassa sig. 
Väntar man med sånt här och hoppas på att det förbättrar sig då är det risk att det blir superjobbigt på 
slutet istället. Så ju tidigare man tar upp det, desto större chans att förbättra. 
  
Vi: Så viktigt att kontinuerligt ha retrospective där man inte bara går igenom projektet utan 
arbetssättet också. 
  
R: Ja exakt. Alltså att det funkar bra för alla i teamet, men också då att följa upp...inte bara hur… för 
det kan ju kännas bra så att säga, alla är nöjda och glada, det känns bra och rullar på, men om man inte 
håller koll på.. alltså “vart ligger vi i planeringen, hur mycket har vi hunnit med och vad tänkte vi 
skulle hinna med” då är det nästan att man missar att man ligger efter planeringsmässigt. Även om 
allting känns bra i gruppen. Så båda dom två grejerna får man hålla koll på hela vägen. 
  
Vi: Är det något mer än retrospective man kan kolla hur det går i det agila arbetet, hur man 
ligger till. 
  
R: Menar du planeringen eller 
  
Vi: Ja alltså, för att kolla “hur det funkar för oss, går det bra, gör vi någonting fel som göra att 
någonting tar mer tid än det kanske borde”? 
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R: Jag tror mycket att… att tänka själv...man kan ju alltid..har man tillgång till någon som...det som 
har varit en viktig grej för mig längs vägen har varit att diskutera med andra som har liknande projekt 
eller som.. man kanske gör saker på lite olika sätt och får nya idéer av varandra och saker man kan 
testa. 
  
Vi: Menar du då ni som jobbar inom helt samma företag eller helt andra organisationer? 
  
R: Ja precis, det kan ju vara andra projektgrupper på samma företag eller andra bolag helt och hållet. 
Så att man får lite nya influenser. För ibland kan det vara svårt att bara hitta på hur man ska..något 
annat sätt att göra. Man kanske gör som man är van. Men antingen att läsa böcker och få influens den 
vägen eller att prata med andra. Jag tycker det funkar bra. Men sen så… för min del iallafall så…. ofta 
i agila projekt så är det någon som är kanske lite mer intresserad av agila arbetssätt. Som läser på lite 
mer och ser samt funderar lite själv och tycker “det här som vi gör det funkar ganska bra, men kan 
man göra det lite annorlunda? och hittar på nya uppslag”. Att dom personerna hittar andra likadana 
och funderar. Sedan så för ett tag för oss här nu så...vi har hittat ett arbetssätt så det känns att det är 
ifrån det att man börjar och sedan märker att man är intresserad av dom här grejerna och så håller man 
på..alltså många är nog sådana iallafall att man jobbar med att lära sig och funderar mycket i några år 
tills man börjar svänga in sig och hittar att “jag trivs, jag har lärt mig nu på att jobba på det här sättet”. 
Sen kanske man gör lite små tweaks längs vägen, men det mesta av de svängningarna kanske kommer 
tidigare när man försöker hitta och testa olika saker. När man försöker hitta lite mer det man trivs med. 
Och provar på olika projekt. Det kan ju vara så att det fungerar bra på ett projekt och ett annat där det 
inte gör det alls. Funkar det inte alls då måste man gö något annat upplägg liksom... samla på sig 
erfarenheter. 
  
Vi: Är det något du eller du känner är svårt att få till, svårt att fixa. Vi har vart inne på det här 
tidigare. Det går lite hand i hand med det här med “vanligt förekommande fel”. Men något som 
också kanske när det väl händer är svårt att fixa... där många kanske är fast.. och inte får koll 
på… 
  
R: Jag tror att det nog är det här med… Det jag har märkt på tidigare...gamla jobbet… en sak som är 
svår att synca sig på, om man har olika inställning det är… om man jobbar med någon som är väldigt 
van med att jobba med det här. Man planerar när det är en offert (skriftlig förslag) och vet vad det ska 
kosta och följer upp väldigt mycket siffror och hur mycket tid la vi på den där och mäter. Det kan vara 
svårt att synca med någon som kommer från andra hållet och är väldigt agil. Och säger “det spelar 
ingen roll hur lång tid vi la på det här, för att vi gjorde det som var viktigast och gjorde lagom mycket 
av det”. Sen om det tog 14 timmar eller sju timmar är inte det viktiga. Det är något som liksom är svårt 
att komma förbi. Man har olika projekt bakom sig, olika erfarenheter och tyckt att i tidigare projekt så 
gjorde vi på det här sättet och det funkade bra. Vi jobbade på det andra sättet och det funkade inte alls 
bra. Och sedan har man olika magkänslor på vad som kan vara bra och dåligt. Sånt kan vara svårt att 
överbrygga. 
  
Vi: Brukar det vara svårt att få dom att ändra… att anamma det nya sättet från det gamla, tar 
det lång tid eller hur.. 
  

R: ..ja jag tror att man måste uppleva det. Är man inne i det här gamla..eller vad ska man säga… lite 
mer försiktiga och planerande tänket. Då är det lite läskigt tror jag att gå över till lite mer agilt tänk. 
Då tror jag man behöver smyga sig på...komma med i något sammanhang där man jobbar mer agilt. 
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och se “det gick ju bra att hitta vad som är bra och dåligt med det” och sedan bygga på mer och mer 
med mer erfarenhet. Det är svårt att bara slänga sig i ett sådant sammanhang...det är lättare som ny 
utvecklare, från skolan och så… då har man ju inte så mycket med sig. Man kommer in i ett team och 
säger “vi kör, berätta vad jag ska göra så kör vi på” och man ser hur det blir. Men har man jobbat 
länge och byggt upp sin uppfattning om såhär ska det gå till och att då ställa om, är svårare. Precis som 
det skulle vara svårt för någon som jobbat agilt och gå åt andra hållet, tvärtom alltså. 
  
Vi: Är det så...Agilt har ju funnits med ett tag men det är ju ändå inte jättegammalt. Är det lite 
av den förra generationen mot den nya när det kommer till arbetsätt. Finns det någon krock på 
något sätt? 
  
R: Inte så mycket bland utvecklare tror jag. Som min erfarenhet iallafall. Utan de flesta utvecklare 
jobbar ju med Scrum eller… utan mer då när man kanske jobbar med säljare, chefer eller projektledare 
som kanske varit projektledare länge. Alltså ett steg bort på något sätt. För utvecklare är det inte så 
jättevanligt som jag har sett, även utvecklare som är äldre. Men ofta är utvecklare kanske 25-35-40 år. 
Projektledare är oftare 50 år gamla och har jobbat som projektledare i kanske 20 år och har med sig 
erfarenheter. Samma sak med säljare. Det kan vara svårare. 
  

Vi: Det är mycket med det här med kod och design inom agilt då säger dom att det ska leda 
till… har ni några sätt ni brukar göra för att försöka erhålla bra kvalité som ni tycker ger 
resultat? 
  
R: Ja absolut. Det är så att vi jobbar mycket med parprogrammering. Vi har… för varje skrivbord så 
har vi två skärmar, två tangentbord, två möss till varje dator. Så att vi alltid kan sitta och 
parprogrammera tillsammans vid någons skrivbord. Så det är ju en viktig grej. Och prata om kod och 
komma överens...gör man någonting så diskuterar man igenom “hur ska vi lösa det” och “hur ska vi 
komma fram till något som båda tycker är bra”. Men också bara att vara noga. Att inte slarva med 
kvalitén. Utan ta det som en prioritet att det måste bli bra. Det betyder inte att man måste slipa och 
guldplätera koden och göra massa super lösningar men att det man ska vara lätt att fatta. Det är nog det 
som vi har hamnat nu.. iallafall med tiden att man… det viktigaste är att vi och andra ska förstå koden. 
Kommer det in någon ny eller vi själva om ett år ska den/vi fatta vad det är som händer och inte bli 
förvirrad av koden. Hellre än att ha super tekniska lösningar. Okomplicerat, rakt på sak så mycket det 
går. 
  
Vi: Är det alltid parprogrammering eller varierar ni lite? 
  
R: Inte alltid men ofta. Så att det beror lite på vad vi gör. Gör vi lätta grejer, om man säger så, där det 
bara ska göras och det inte är så komplicerade beslut bakom det. Då är det inte lika viktigt att 
parprogrammera, då kan man sitta var för sig. Men ofta gör vi någonting klurigare. Man kanske 
bestämmer hur vi ska designa databastabeller. Eller hur vi ska göra den här algoritmen så att vi räknar 
rätt. Till exempel sitter vi nu byggde vi om hur vi räknar amorteringsplanen för ett lån. Om du tar ett 
lån på 100 000 med en viss ränta över tolv månader t.ex. Och sedan betalar du lite sent och lite för 
tidigt nästa gång, massa sånna här grejer. Hur räknar vi på det här och hur testar vi det. Dom här 
sakerna är ju super värdefulla att sitta tillsammans och utföra. Plus är det  efteråt inte så att… “äh det 
var nisse som skrev den där koden så han får dom buggarna där”. Man har istället gjort det 
tillsammans det är ingen individs kod utan det är våran kod tillsammans. Alla kan den och kan äga 
den. 
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Vi: Skulle du också säga att det leder till bättre samarbete inom teamet, det är väl också viktigt. 
Jag kan tänka mig att man kan prata om saker och... 
  
R: ja absolut en viktig grej för oss. Det är det här med att inte tänka varje individ för sig utan vi som 
grupp gör saker. Så att när vi pratar med andra på bolaget och dom säger såhär. Att dom vill ha…vi 
vill… vi har flera interna system. Säg att vi vill jobba med det ena och det andra här så ska vi satsa på 
det där och det där systemet. Då är det lätt för andra att tänka: “ja men då kan x göra det systemet och 
y göra det systemet”. Medans vi alltid flikar in med att vi löser det, vi fördelar det arbetet som vi 
kanske tycker passar bra. Men vi fixar och löser de här två grejerna liksom. Sen sitter vi tillsammans 
eller så delar vi upp det. Men det får vi bestämma. Men så länge att man inte hamnar i det här med att 
en viss person har en viss person kodbas och en annan person en annan kodbas. Och så är den 
personen en dag sjuk, ja då vet man inte hur man tar hand om det. 
  
Vi: Det fick vi också lite på en annan intervju. Att om det är så att om någon annan är sjuk så 
gäller det att kunna fortsätta ändå så det inte behöver ta stopp där. Då antar jag att 
parprogrammering är väldigt bra, att man gått igenom koden och vet vad som händer. 
  
R: Ja verkligen. För den kodgranskningen till exempel. Är inte alls i samma nivå… alltså att i 
efterhand gå igenom någon annans kod, då kan man ju snappa upp “ja det där variabel namnet var 
väldigt konstigt” eller “jag brukar hellre lägga upp koden såhär”. Men att verkligen tänka igenom alla 
cases och vara med på “hur tänkte vi när vi byggde det här”. Det går inte genom kodgranskningen, då 
måste man varit med hela vägen. 
  
Vi:  Är det några andra saker ni tycker det är viktigt att göra för att hålla det… ett högt tak så 
att man kan prata med varandra..är det något mer än parprogrammering som ni brukar 
använda er av eller som du tycker man kan använda sig av, ni behöver inte göra det, för att ökat 
samarbete inom teamet. Så att man verkligen vågar ta för sig? 
  
R: En sak… Även om vi parprogrammerar... så att man vet med sig att nu ska vi göra si och så.. att 
man då bara lyfter och frågar dom andra. En enkel grej men viktigt och kraftfull om man gör det hela 
tiden. Om alla pratar med dom andra när det är dags att bestämma saker. Då har man.. Även om man 
inte har med kodare då som iallafall varit med och bestämt saker. Så att man vet.. Ja men okej.. dels 
kan man ha olika tankar som gör att man… ja som när någon hade tänkt på någonting jag hade glömt 
liksom eller tvärtom. Men också så att man har med sig förståelsen för “hur kom vi hit, jo vi 
bestämmde alla dom här 20 grejerna tillsammans liksom”. Så det är ju väldigt värt. Det är ju mycket 
lättare om man sitter tillsammans. Jämfört om man sitter på andra orter. 
Att ringa på telefonen/skype eller något är mycket trögare än att bara kunna vända sig och fråga 
liksom. 
  
Vi: Skulle du säga att det är likadant.. ja men säg att det här är ett kontor och ett annat kontor i 
andra sidan av huset, är det också stor skillnad på att sitta öppet då? Är det något ni försöker 
eftersträva? 
  
R: Ja men absolut. Så är det ju, men också hur vi sätter layouten på kontoret. Hur vi sätter skrivborden 
och sånt där. Så att man inte har stora skärmar i vägen eller liksom så där att det blir bökigt när vi 
pratar med varandra. Utan hellre att man... det kan ju vara skönt att inte ha...som till exempel om man 
inte vill ha någon i synfältet framför sig. Säg att jag har min skärm här och din där framför mig. Man 
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kanske kan istället sitta jag här och du vid sidan av mig. Så att jag lätt kan vända på mig och så att man 
inte hela tiden ser varandra eller varandras skärmar. Sådana små tweaks är ju viktigt. 
  
Vi: Jag tänkte… är det inte risk.. det här med diskussioner att det kanske tar över för mycket, 
att man kanske inte är överens. Att sånt uppstår och kanske hur man ska gå tillväga  för att lösa 
det så att man inte fastnar utan man måste ändå ju gå vidare med arbetet. 
  
R: Ja men det är absolut en risk beroende på hur gruppen ser ut då. Så från min erfarenhet så är det ju 
fler man är som har jobbat längre eller som är lite mer, vad ska man säga, mer tekniskt ledande som 
har mycket åsikter om kod. “nämen jag vill att koden ska se ut såhär, nämen jag vill att den ska se ut 
sådär liksom”. Då kan det bli mycket diskussioner hela tiden. Att det tar ett tag att svänga in sig så att 
man ser mer likadant på det. Så att det är lite farligt..En sak att ha med sig om man sätter ihop en 
projektgrupp… så är det inte nödvändigtvis det bästa att ta.. plocka dom mest tekniskt drivna inom 
andra grupper och sätta ihop dom i en grupp för sig. För det kanske blir väldigt snackigt. Kan man ha 
en eller två som bryr sig väldigt mycket om tekniken, ja då vet vi att då kommer dom se till att det blir 
bra teknik. Sedan kanske det finns några andra som har fokus på andra områden, som inte bryr sig så 
mycket. Så går man inte upp och diskuterar allting. 
  
Vi: Som exempelvis kanske någon som håller koll på själva agila arbetssätten. 
  
R: Precis, för det blir ju inte lyckat när om man har fem personer som bara bryr sig om koden men inte 
om hur man jobbar, med etiken. Utan det är ju absolut att man tar med sig när man sätter ihop en 
grupp. Det ska vara lite blandat utspridd. Men också...även om man är sådana som har många 
åsikter..som vi här nu som… alla vi har jobbat länge och har mycket teknisk fokus.. men att man 
försöker vara duktig på det och att lyssna in andra.. alltså man kanske får känna själv. Den här grejen, 
är den så himla viktig eller kan jag bara släppa den och gå vidare. Vi har ju stort förtroende för 
varandra. Gör jag någonting kommer det bli bra. Gör x någonting så kommer det bli bra. Vi kanske 
gör på olika sätt men båda gör bra lösningar. Så det spelar egentligen inte alltid sån super stor roll. Så 
att man inte bara liksom diskuterar för sakens skull. 
  
Vi: Kan det krävas att någon kanske.. Ja men, nu har inte ni något sådant men.. säg att man har 
en scrum master. Att någon kommer in och är med och säger nu gör vi så här. För det säger ju 
ändå emot lite det här med agilitet. Då ska ju det vara självorganisering, själva välja hur man 
gör. Men skulle du kunna säga att ibland kan det krävas egentligen att när det blir så.. att någon 
verkligen säger nu gör vi såhär och så får vi verkligen göra så. 
  
R: Ja men precis det tycker jag. Och det kan ju vara så att man inte… det behöver ju inte vara så att 
den som säger så, säger att “ja men nej, jag bestämmer att det blev såhär”. Utan han kan säga “ja nu 
måste jag bestämma, nu tar vi något och sedan går vi vidare liksom”. Det spelar ingen roll vad vi 
bestämmer. Så det är precis att någon i gruppen behöver ha lite den rollen. Att se till att det händer 
något liksom. Att man inte fastnar och..nu måste vi prioritera, vi kan inte hålla på med det längre, vi 
måste släppa det och gå vidare. 
  
Vi: Så inte nödvändigtvis någon som pekar och säger “nu gör vi så” utan kanske “nu måste vi 
fixa det här” och då får man då som grupp gå ihop och “ja men vi gör såhär” 
R: Ja för ofta är det så som.. om du har två personer som diskuterar väldigt mycket… och så säger man 
“nej nu måste jag bestämma”... då kan dom två ju lösa det och gå framåt. Det är mer det här med att 
“nu märker jag det här att vi som grupp står stilla”. Och bara lyfta upp det och säga “nu behöver vi 
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göra något annorlunda”. Det brukar räcka. Det kan vara samma person. Alltså det kan vara någon som 
är väldigt teknisk men som också är väldigt duktig på metoder; som har det där tänker liksom. Så det 
behöver inte vara olika personer, men bara att det är olika roller som behöver finnas. 
  
Vi: Det här med… Nu sitter bara ni här i Örebro men huvudkontoret var i Göteborg va? Nu 
behöver det inte bara gälla för er men också rent generellt. Det här med… Man har oftast någon 
chef som kanske..alltså ovanför Scrum mastern eller projektledare… alltså väldigt högt uppsatt. 
Hur ser det ut… alltså ibland kommer dom med så här nu ska vi göra såhär… alltså blir det 
problem eller kan det vara bra till och med eller..? 
  
R: Ja det kan ju vara både och, ofta så… det är ju bra om… är man chef på en högre nivå liksom. Att 
man då inte lägger sig i hur folk gör i vardagen liksom.  Utan då är det ju bättre… då får man lika 
gärna ha liksom… nu ska vi i den här riktningen, det är viktigt att vi jobbar med den här typen av 
grejer eller vad det nu kan vara. Men som i vårt fall: vi har.. våran VD är super duktig på att tänka 
“vad ska vi som företag göra”. Vi måste ha den här nya produkten eller vi måste fokusera på ditten & 
datten. Det är superbra att ha en överblick och förståelse som inte vi har. Men om han skulle ha tankar 
om hur vi ska fördela arbetet mellan oss och sådana saker. Det är ju bara… Det är inte liksom hans 
grej. Utan det sköter vi. Då är det viktigt att han… nästa nivå för oss är att han har ett förtroende för att 
vi gör vårt jobb på det sättet som är bäst liksom. Så att det… har man… och i en ny grupp så kanske 
det förtroendet inte finns än. Då är det liksom som en liten startsträcka innan man börjar lita på 
varandra och hittar ett bra arbetssätt. Men det måste hamna där förr eller senare för att låta dom i 
projektgruppen som är bäst för projektgruppen liksom. 
  
Vi: Så kanske snarare.. på övergripligt låta hela företaget, inte bara utvecklingsgruppen...utan 
säljare och allting veta “ja men vi ska dit, och så kanske ni snarare får bestämma hur ni gör. 
För att ni vet bäst om utveckling och…” 
  
R: Ja exakt..Vi vet hur.. men vissa saker vet inte vi, vi vet kanske inte vad som är mest prioriterat den 
eller den grejen, vad är viktigast för företaget. Men vi vet att när vi väl har bestämt det här, då vet vi 
hur vi omsätter det i kod på bästa sätt liksom. För det är det som vi utvecklare gör, det är våran 
specialitet. Det har inte specifikt med det agila att göra men det är en viktig del för att det ska funka, 
att man låter folk få göra sitt jobb och man litar på varandra. Det är en sak som kan göra så att det är 
svårt att sätta upp ett team som funkar klockrent agilt från start, för att man behöver jobba in sig och 
lita på varandra och sedan först då börjar det gå riktigt bra. Som på mitt förra projekt, det började 
knackigt. Säg att det höll på fem år totalt. I början så var det ett gäng som var inne och det blev inget 
bra, dom kom inte överens ordentligt med varandra  och dom som skulle beställa och sådär. Så det var 
ganska dåligt förtroende mellan dom som beställde och utvecklingsgruppen. Sedan byttes det ut lite 
folk och så började vi jobba och sakta hitta lite mer… jobba åt samma håll, och sen kanske efter tre år 
någonstans. Där började det bli så att.. vi kände varandra så väl så dom och vi vet att  de besluten vi 
gör, är till för att projektet ska gå bättre och inte för att vi vill göra det liksom lättare för oss och skita i 
projektet. När alla hitta det och när vi vet att det dom säger till oss är något som dom tycker är viktigt, 
det är inget som dom säger bara för att. Då kan man börja jobba på riktigt liksom och jobba agilt och 
bara köra på. Men det kan ta sin tid. 
  
Vi: Så det är alltså en viktig process det här med att först lära känna varandra inom teamet.. 
kanske lära känna.. eller organisationen antar jag.. att organisationen lär känna.. med 
organisationen menar jag ledning och sånt… att organisationen lär känna teamen? 
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R: Ja exakt, så också att man lär sig av...alltså som utvecklare eller särskilt om man jobbar som konsult 
då kanske man hoppar runt lite. Som jag till exempel jag har jobbat inom gruvindustrin, myndigheter 
och jag jobbar nu med finans. Värsta diverse områden liksom. När man kommer in i ett nytt sådant 
område då är man ju helt.. man vet ingenting. Jag kunde ingenting om “dagbrott” t.ex. när man jobbar 
i gruvbolag. Men när man har gjort det i några år. Då kan man ha diskussioner med dom på bolaget så 
man faktiskt kan tillföra någonting. Då börjar det bli kraftfullt när dom som man jobbar tillsammans 
med/för märker “ja dom här som vi jobbar med dom har koll, nu kommer dom med förslag som vi inte 
har tänkt på men som blir superbra”. Och kan resonera precis som jag prata om förut.. att man kan 
förstå ett steg djupare då kan man resonera själv och vara lite proaktiv & komma med förslag. 
  
Vi: Alltså den här förståelsen för varandra och kanske kunskapen om varandras områden 
bygger till lite eller? 
  
R: Ja exakt. Sitter vi och pratar och jag märker att du.. ja men du förstår vad jag försöker åstadkomma 
verkligen, för att du försöker resonera dig själv så som jag gör. Då litar jag på att.. när du tar egna 
beslut så gör du det.. då kommer du fatta bra beslut. För att du förstår vad jag tänker. 
  
Vi: Jag tänker det här med parprogrammering om det leder till att.. typ att testerna blir bättre, 
om det blir mindre tester, kodgranskning eller liknande? 
  
R: ja jo, det tar ju lite bort behovet av kodgranskningen så att har man par programmerat så blir det lite 
kaka på kaka. Vad gäller testning så det är nog inget sådant samband för oss iallafall att det ökar eller 
minskar. Det är som när vi gjort det själva. 
  
Vi: Det är väl.. isåfall om du kanske har någonting som du känner relevant att ta upp om det 
här som inte vi har tänkt på kanske? 
  
R: Jag tycker ni har tänkt till rätt mycket, bra frågor. 
  
Vi: Vi ställde ganska breda frågor så vi kan få breda svar och olika ingångsvinklar som 
eventuellt bidrar med nya saker vi inte hittar i litteraturen som vi läser. 
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Bilaga 4. Intervju med Företag C 
 
Vi: Skulle du kunna berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter? 

R1: Ja, jag jobbar som Scrum Master och utvecklare. Det är mestadels utveckling jag jobbar med men 
även med Scrum processen. Håller Daily Scrum Meetings och har hand om uppföljningar. Ser till att 
vi kommer fram till sprintarna. Men huvudsysslan är programmering. 

R2: Samma sak, jag är också Scrum Master. Vi kör i två olika team, R1 har ena teamet och jag har 
andra teamet men vi kör samma uppgifter egentligen; daily Scrum, driva arbetet framåt. Vi jobbar lite 
mer på back-end utveckling i mitt team, dvs. server sidan av produkten. R1 jobbar mer mot front-end, 
JavaScript, gränssnitt och sådant. 

Vi: Kör ni ett team var eller? Det är inte flera team som man måste hålla koll på som Scrum 
Master här? 

R1: Nä precis, ett team. 

R2: Nä det är ett team var, tanken är att vi ska bli ett team till här. Men vi jobbar gemensamt ändå, de 
blir lite ”kors”, man behöver hjälpas åt liksom. 

R1: Annars har vi ju… mitt team är väl mer kanske fokuserat på, som vi sa, front-end utveckling och 
R2 kör mer back-end.  

R2: Aa precis.  

Vi: Hur länge har ni jobbat med ett agilt arbetssätt? 

R2: Jag har jobbat med ett agilt arbetssätt i säkert… 10 år nu eller liknande. Det är lite olika former 
sådär, men aa. 

R1: Med ett agilt arbetssätt har jag väl jobbat med sen jag började här för ungefär 4 år sen. 

Vi: Har ni några erfarenheter av något annat arbetssätt, typ RUP eller något liknande?  

R2: Aa det har jag lite grann, lite mer vattenfallsmodell-aktigt. Det var när jag var nyexaminerad och 
där var det mer så att man planerade sedan utförde man och sedan levererades alltihopa liksom. Så det 
är inte alls på samma sätt som vi jobbar här så att säga. 

Vi: Har det varit några stora skillnader i hur arbetsprocessen flyter på? 

R2: Det är bättre att jobba som vi gör nu, tycker jag, det är lättare att förändra arbetet… Det som var 
nackdelen med att man körde vattensfallsprocessen är att man börjar och sedan planerar man och 
sedan gör man nånting och sen är det klart men sen där i slutet så upptäcker man att ”Oj, de var ju inte 
det här vi skulle göra...”. Och sen är man tillbaks här liksom. Och då har det gått månader. 

Här är det ju lättare att hitta fel och förbättringar eller nåt annat man upptäcker i tid, att nåt måste göras 
annorlunda. Det är en fördel. Sen tycker jag det är roligare att ha liksom dagliga möten, sprint demos 
där man visar upp vad man gjort, uppföljning för att förbättra arbetssättet också.  Så jobbade inte jag 
tidigare på gamla företaget så det är en skillnad. 

Vi: Använder ni någon form av mognadsmodell idag för att mäta ert agila arbetssätt? 

R1: Näe det gör vi nog inte.  
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R2: Inte så direkt, det gör vi inte. Vi har ju våra sprint uppföljningar där vi går igenom senaste sprinten 
och tar upp det som vi tycker ha gått bra men även det som gått mindre bra. Sedan sätter vi upp ett 
antal punkter som vi vill förbättra till nästa sprint. Så jobbar vi nog. 

R1: Vad de har i åtanke till nästa sprint, helst framöver. Man vill ju förändra så fort som möjligt om 
det något som inte vart tillräckligt tillbelåten. 

Vi: Vad/vilka saker tycker ni är särskilt viktigt att tänka på för att arbeta agilt? 

R1: En grej är väl se till att man kommer framåt, egentligen. Det är väldigt lätt att ta till förändringar 
och vissa punkter kanske växer mer än vad de borde göra, typ som i planeringsdag så uppskattar man 
nåt och sen kanske det tillkommer saker under resans gång som egentligen kanske skulle kunna 
skjutas lite på men som man gärna vill göra klart, det är väl bara att se till att man rör sig framåt. Se till 
så att inte sprinten ”sväller”. 

R2: Skulle också säga det att det är största utmaningen att i början på en sprint, uppskatta hur mycket 
jobb man tror en viss sak tar. Ibland är det småpunkter och då är det väldigt lätt att uppskatta ungefär 
hur lång tid det kan ta under en sprint men sen så finns det andra saker där man inte har en susning på 
hur lång tid det kan ta. Det kan ta allt från några dagar till några veckor. Det kan vara svårt att hitta 
dessa delar vid en planering, så det kan ju krävas förarbete liksom, nån sorts av ”proof-of-concept” 
innan för att se vad man tror att saker och ting tar och vissa fall så får man bara köra. 

Vi: Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att både skapa och bibehålla en god relation med en 
kund? 

R1: Det är väl att vara lyhörd. Man vill ju jobba tillsammans med kunderna, har de har önskemål så får 
man se till att ta till sig dom i så god mån det går. 

R2: Precis. Sen är det viktigt med återkoppling till kunden, det är jätteviktigt. Om man inte kommer 
tillbaka och säger vad som händer så blir de irriterande. Det vet man ju själv när man sitter på något 
ärende hos någon och inte får höra något på flera veckor och undrar ”Vad är det som händer?” – då 
blir det viktigt att återkoppla hela tiden och förklara hur läget är.  

Om dom vill ha saker och ting gjorda så måste man också kunna förklara att ”Det går tyvärr inte, vi 
andra grejer som vi måste avsluta innan men vi gör det så fort vi kan”.  

R1: Även om man inte har en lösning är det bra återkoppla, bara för att meddela att ”Vi har tyvärr inte 
hittat en lösning än så länge”. 

Vi: Även under sprinten och inte bara just när man levererar? 

R1: Ja även under sprinten om kundens önskemål är rätt stort så är det bra att göra under sprinten. Vi 
är ju dock ett produktföretag så det är sällan vi gör ”kundbeställningar” så att säga, som när man gör 
när man är konsult. Vi försöker mest utveckla själva verktygen, hitta nya funktioner och rätta buggar 
typ. Vi kanske inte har den kundkontakten som konsulten har.  

R2: Vi jobbar på lite annorlunda sätt här också jämfört med vanliga Scrum där man har en 
beställare/produktägare liksom som säger vad som ska göras, men våran ”produktägare” är egentligen 
en som sitter i vårt team som dessutom är beställare. Det är han, tillsammans med de övriga ägarna 
och även vår [Scrum Masters] input som bestämmer vad vi bör göra. Man kan säga att vi kör en 
variant av Scrum. Vi har ingen kund på det sättet utan vi visar internt här på företaget vilka punkter 
som gjorts i sprinten.  

Vi: Men ni har i huvudsak en produktägare som försöker ta reda på vad som är önskvärt? 
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R2: Ja precis, vi får ju in önskemål via supporten och vi vet vad vi vill göra och vart företaget är på 
väg – de samlat så plockar vi ut de som vi tycker är viktigast för varje sprint. Annars generellt så är det 
som det sades i början, att man är lyhörd. Man återkopplar till kunden. 

Vi: Produktägaren sitter med i teamet i daglig basis och utvecklar också? 

R2: Ja precis. 

R1: Det är inte riktigt som i Scrum där man säger att när produktägaren är med så ska man lyssna, utan 
här är produktägaren mer delaktig.  

Vi: Det är väl lite så, som vi uppfattat, att få företag följer t.ex. Scrum rakt ut. Det verkar ofta 
bli någon egen design… 

R2: Ja precis, vissa saker passar ju inte riktigt sådär liksom… i alla fall inte här.  

R1: Nä precis. Det är rätt bra att kunna plocka ”godbitarna”, det man kan använda för att få en metodik 
i alla fall. 

Vi: Antar att det kan vara ett tecken på att de kanske går bra så länge man vet vad man gör och 
vad man vill ha så man kan plocka det så det passar ens egen organisation på bästa sätt… 

R2: Jodå absolut. 

R1: Mmhmm. 

Vi: Finns det några saker ni tycker är svårt att uppfylla för att få det agila arbetet att fungera? 

R2: Jag skulle säga att vi här, vi jobbar ju nära med våran support och det där är ett ständigt problem 
som vi aldrig kommer kunna komma ifrån och det vet vi om, för att det kommer in ”puckar” ifrån 
supporten som inte dom grejar. Vi sitter med den djupa tekniska kunskapen vi som sitter som 
utvecklare. Dom sitter lite mer som, dom är superduktiga också så det är inte de liksom, men de saknar 
den där kodkunskapen för att hitta saker och ting ibland och ofta blir det så att man hamnar på något 
supportärende mitt i sprinten då en kund hittat någon bugg som måste lösas. Då blir saker och ting 
förskjutna och man kanske inte hinner med lika mycket arbete som man ursprungligen tänkt sig, och 
det är väldigt vanligt. 

R1: Aa det är det. Sånt är ju också svårt att planera för. Ibland kanske de inte kommer in så mycket 
sådana, och ibland så kan det komma jättemycket och då tar det ju tid från det man egentligen skulle 
fokusera på från sprinten. Det blir lite sådana ”tidstjuvar”. I Scrum säger dom att man ska vara 
helfokuserad på sprintarbetet, egentligen hela sin tid då, men det är svårt att följa till 100% här - det 
går inte. Det blir alltid lite störningsmoment oavsett hur mycket man försöker. 

Vi: Hur är det med testare? Blir det något liknande problem där? 

R1: Njae inte hos testarna. De är lite mer isolerade, de är oftast ganska bra fokuserade. Men om det tar 
tid från oss så kanske de inte kommer lika mycket till test och där kan det bli inte liten ond cirkel.  

Vi: Ah, att det blir så att de kanske hittar något som man inte hinner med över sprinten eller? 

R1: Nä jag tänker att det tar tid från utveckling – om vi t.ex. väntar på supportärenden så kanske det 
inte kommer så mycket till testarna som de kan testa. Det kan ju vara ett problem. 

Vi: Tidsmässigt då? Antar att testarna också behöver tid innan sprinten är slut, brukar det bli 
något strul där eller liknande? 
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R2: Jo det kan vara svårt att hålla ett stadigt flöde utav punkter till test, det ser vi liksom. Det är lite 
beroende på vad vi jobbar med också, t.ex. en superstor punkt som inte går att testa pga. massa arbete 
blir ogjort för dom, om de börjar testa något som vi senare förkastar helt så har de gjort massa onödigt 
arbete liksom. Så ofta när de är lite större projekt som vi försöker köra i sprinten så kan det bli ett 
glapp där dom testar saker just utanför sprinten, de blir typ ”regressionstest” och sånt istället då. Det 
kan alltså bli svårt att hålla en stadig ström av testuppgifter till dom. Vice versa tycker jag det funkar 
ganska bra, hittar dom något så fixar vi det, brukar inte vara något problem. 

R1: Nä de brukar oftast lösas… testincidenter. 

Vi: Just svårigheter för att få det agila arbetet att fungera, är det något ni ser är vanligt 
förekommande? Något rent specifikt som man måste jobba lite extra på? Det kan även vara 
från erfarenheter eller vad ni tror från det ni jobbat, just ”det här” är vanligt att det strulas 
med? 

R1: Det är väl att man tror att man har mer tid än vad man egentligen har. Det är sällan man har 100% 
fokus just på sprintarbetet, de brukar alltid vara något som kommer i mellan. Det kan man har i 
beaktning. 

Vi: Vi kommer lite tillbaka där vi var inne på innan, att tänka på hur lång tid något kan ta för 
att inte ta på sig för mycket… 

R2: Ja precis, det är ju lurigt. Hur man ska uppskatta liksom… hur vet man när man drar igång ett stort 
projekt, eller hur mycket tid man tror sig kommer att ha under sprinten. Man behöver någon för-fas 
där liksom, där man kan bryta ner arbetet i små delar och det försöker vi jobba en del med. En stor 
punkt betar vi ned till mindre punkter, de måste man göra liksom för annars är det väldigt svårt att 
säga vad saker och ting kommer att ta. Det är väl egentligen ingenting som, fast ingå i sprintarbetet i 
och för sig, att man i sprinten säger vad som ska göras i nästkommande sprint. För det har vi stött på 
några gånger också, att saker och ting bara drar iväg liksom… nåt man trodde skulle ta en sprint har 
plötsligt tagit fem sprintar. Så det är väl en utmaning. 

Även det här med att slippa allt runtomkring så att man kan fokusera. På andra ställen då kan det vara 
t.ex. att man springer på möten titt som tätt vilket vi inte gör här så det är ju skönt. Men kan tänka mig 
att det också är en sådan grej som stör arbetet. 

Vi: Anser ni det är viktigt att bedöma vart man ligger i sitt agila arbetssätt? 

R1: Hur då? Hur menar ni? Bedöma? 

Vi: Något som säger att praktikerna fungerar som de ska, att man har full nytta av dom. Är det 
något ni använder för att bedöma hur väl ni gör arbetssätten, eller praktikerna? 

R1: Jaao eller ja vi… vi bedömer nog inte. Vi följer inte Scrum till 100%, sen har vi gjort någon form 
av bedömning i alla fall där vi ser någon nytta av resans gång där vi kan plocka bort lite delar… men 
aa. Vet inte, vad säger du? 

R2: Nä alltså… det känns inte som att det finns någon anledning till att följa ett arbetssätt helt till 
punkt och pricka om man känner att vissa saker inte ger någonting. Det finns ju superbra grejer med 
Scrum men sen finns det andra grejer som man känner att ”det där behöver inte vi bry oss om just 
här”. Man måste anpassa arbetssättet utifrån vilka förutsättningar man har – det är nog viktigt att 
kunna plocka russinen ur kakan liksom.  
Sen ska man väl inte ha det helt ”urvattnat” men så länge det fungerar så finns det egentligen inte en 
anledning att följa en process helt slaviskt bara för att Scrum säger så. 
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Vi: Är det så att ni försöker skapa egna saker eller mer att man plockar något från t.ex. 
XP/Kanban? 

R2: Ja de är det väl absolut, vi har ju bland annat tagit in sånt som par programmering. Det kanske inte 
är Scrum-specifikt sådär men det är något som vi tycker att de vore superbra om vi kan sitta flera på en 
svår grej så kommer vi snabbare framåt och bidrar till högre kvalité.  

R1: Kan även få lite kunskapsöverföring när man jobbar tillsammans t.ex. med par programmering. 
Fler personer blir insatta på en kanske komplex lösning så det är också en fördel. Annars är det väl att 
vi inte lagt till så jättemycket utan mer plockat bort delar som Scrum säger att man ska följa. 

R2: Och sen kanske att vi gjort lite modifieringar för att få det att fungera. Scrum funkar inte till 100% 
på vår arbetsplats, de går inte liksom... att köra så i och med vi har den strukturen som vi har i 
organisationen. 

Vi: Använder ni er av någon kodgranskning eller är par programmeringen en form av det 
kanske? 

R2: Vi har ju en process där vi jobbar, vi delar upp punkter på sprintplanering och försöker prioritera 
dessa punkter ifrån en kommande release eller om vi t.ex. har saker som är komplexa, se till att dessa 
blir först så man kommer igång med dom liksom. Sedan kan man sticka emellan under sprintens gång 
på lite enklare punkter. Sedan när man utvecklat så skickar man in sin kod, vi kör via en produkt som 
heter ”Bitbucket”, där vi skapar pull-requests i Git, och sedan tilldelar man någon eller flera ”code 
review” på det man gjort. Sen så sitter de och kollar igenom koden så att standarden följs… 

R1: …inga uppenbara buggar 

R2: Inga uppenbara buggar eller fel och sådär. 

Vi: Det är även efter att man par programmerat? 

R2: Absolut.  

R1: De sker alltid liksom, innan de kommer in i produkten så… har vi [code] review.  

R2: Sen har vi även viss automatisering, vi har ju automatiska tester och sånt som går och… som 
kollar av de vi checkar in så att vi håller en hyfsad kvalité i alla fall. Då skriver vi unit tester och 
gränssnittstester också för klienten då… 

R1: Försöker automatisera så mycket som möjligt. Det som går. 

Vi: Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att skapa och bibehålla ett gott samarbete inom 
teamet? 

R1: Det är väl att se till så att ingen har fastnat på något. Att kunna erbjuda hjälp och fånga upp det 
ganska tidigt. Kanske tilldela fler resurser, se till att den personen får hjälp med vad den försöker göra. 
Samtidigt som man ska vara effektiv och komma fram vill man även att det ska vara roligt, så att 
försöka hitta någon balans där. Visa lite uppskattning, se att teammedlemmarna trivs och att de gör 
vad som ska göras. 

Vi: Säg att man inte hinner det man förväntar sig under en sprint, brukar det bli att man kör 
övertid? T.ex. en 60-timmars vecka istället för 40-timmar för att kunna hålla fart på projektet? 

R2: Det är väldigt sällan att vi jobbar över. 
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R1: Det är nästan aldrig… 

Vi: Är det för att det inte behövs eller är det snarare för att agilt och Scrum talar lite för att 
man inte ska det? Utan det gäller också att man ska må bra för att kunna prestera… 

R2: Absolut, visst är det så. 

R1: Ja precis. 

R2: Sen kan det ju alltid vara inför jättestora releaser att man får jobba lite mer, men då gör vi det i 
form av en kul grej, att man tycker det är kul. Vi måste få lov för att jobba över från våra chefer och 
när vi gör det är det typ hela företagen som är här och då brukar vi t.ex. beställa in pizza och man sitter 
tillsammans och kör, de blir en annan grej utav det. Vi ser sprinten mer som ett mål – hinner vi inte 
klart, är det inte hela världen men att vi ser till att de allra viktigaste punkterna är klara. Sedan gör det 
ingenting om det är några punkter som går över till nästa sprint, de är inget som säger att ”det här 
måste vara klart annars får du jobba över”.  

Vi: Så det är snarare själva kraften man lägger ner på [arbetet] än att t.ex. ”det här ska bli 
klart” ifall det är superviktigt? 

R1: Jo precis. 

Vi: Hur funkar det mellan ledning och team? Antar att det är ett genomgående agilt tänkt 
genom organisationen men kan det bli strul att ledningen kommer in och bestämmer ”Nu ska ni 
göra såhär” och att sätter emot vad agilt säger? 

R1: Ja alltså det kan hända men då är det oftast att något har gått sönder. Så t.ex. om vi bara fokuserar 
på sprinten medan det har hänt något allvarligt hos kund där många blir lidande, typ en bugg. Sånt kan 
ju komma från ledning men det är väldigt sällan man får något man inte hört talats om. Men det kan ju 
vara en säkerhetsbugg eller nåt sånt där. 

R2: Jag tycker vi har rätt bra arbetsklimat på det sättet för att ledningen är ju med oss. Det är en 
väldigt ”platt” organisation liksom, det är ingen som pekar med handen, det är väldigt sällan det 
händer, utan vi diskuterar tillsammans fram vad vi tror är bra. De har ju liksom visionen vart vi ska 
med företaget. Det händer inte att de kommer på sprintarna och säger åt oss vad som riktigt ska göras. 

Vi: Ponera rent generellt att om det skulle vara så att ett företag jobbar agilt, och man har 
någon chef längst upp som gillar att styra och bestämma vad som ska göras – skulle det 
försämra den agila processen inom teamet? Skulle det försvåra mycket? 

R2: Jag tror det skulle försvåra motivationen hos teammedlemmarna, det är mera så tror jag. Beroende 
på hur denna chef agerar, om den skulle vara väldigt auktoritär, tror jag att det blir bara ”man gör det 
man ska” men det blir väl inte så kul att jobba. Beror alldeles på situationen för det mesta tror jag. 
Men skulle nog inte vara så kul. Man jobbar ju på för man är professionell men det skapar inte en bra 
känsla. 

Vi: Ok, så det kanske inte försämrar en produkt kortsiktigt men långsiktigt i så fall? 

R2: Ja men precis absolut. Vill man ha medarbetarna kvar liksom så…  

Vi: Om man stöter på problem då? Ni har tagit upp det här med sprintuppföljning, det är 
viktigt. Antar att det kommer upp vad som funkat bra/mindre bra, försöker ni rätta till det då? 

R2: Jadå precis. 
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Vi: Har ni något annat där det verkligen har skitit sig? Man måste göra något för att komma 
tillbaka på spåret på den agila processen? 

R1: Ja det skulle kunna vara när man fastnar kanske… Om det är nånting som är otydligt, man vet inte 
vad man vill göra. Det är ju ett problem, så där har vi försökt att se till när vi har sprintplanering att 
verkligen beskriva punkterna vad det är som ska göras så att hela teamet förstår på varje punkt vad det 
är som förväntas och som ska göras. 

Vi: Ni säger att ni gått ifrån Scrum och gjort er egna lite, kan det ibland kanske behövas att man 
går tillbaka och använder en metod lite mer igen? 

R2: Absolut. Det kan ju bli så att man bli för van och därför tappar essensen i det hela, så kan det ju 
va. Det är viktigt att man ibland går tillbaka och kollar egentligen, för då kan man upptäcka saker att 
”Aha… det är såhär”. Andra fall kan det vart att man kört en variant och tappat en massa delar, så 
absolut.  

Vi: Man kanske inte märker att man har tappat något som skulle vara bra… 

R1: Nä precis, nästan så att man blir ”hemmablind”. ”Vi har jobbat såhär så vi kör på” tänker man, 
därför kan det vara bra att vidga sina vyer. Om något funkar bra så kanske det går att fungera bättre. 
Kan få lite nya idéer och sånt. 

Vi: Vi har hört det tidigare också att under sprintuppföljning hittar man alltid något man kan 
göra bättre… 

R2: Jadå, det är så varje gång liksom. Mycket handlar ju om det här att man har, så att säga 99% utav 
alla sprintuppföljningar, att det är mycket annat att göra. 

Vi: Är det på grund av t.ex. support? 

R2: Aa absolut, precis. Det är väl de. 

R1: Jo. 

R2: Eller att nån sitter och har utbildning, de kan bli borta typ 3–4 dagar. Ofta är de sånt som slösar. 
Annat är att saker tar längre tid än vad man trodde. Det är egentligen dom två punkterna som de största 
för oss i alla fall, som vi haft störst problem med. Nånstans får man ju acceptera hur det är också det 
där med, som sagt tidigare, att man har något att göra liksom, för de kommer vi alltid att ha. Sen gäller 
det väl att ”tygla” det också.  

Vi: Har ni en gemensam kodbas så att alla kan sätta sig in och direkt förstå koden? 

R2: Nja inte direkt… 

R1: Nae inte så man direkt förstår koden men vi har en gemensam kodbas, de är samma projekt vi 
jobbar mot även fast vi är i två olika team. 

R2: Sen är det mycket kod… 

R1: Jo det är väldigt mycket kod… 

R2: Man kan säga att man är produktiv efter ett halvår eller nåt sånt… de är väldigt stort. 

Vi: Är det något ni själva känner skulle vara bra att tillägga som berör vårt ämne? 
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R2: Det är väl det som R sa innan kanske, att det är viktigt att man är öppen för andra varianter också 
kanske… Att kolla vad det finns för andra metoder att dra nytta av – Scrum kanske inte är optimalt 
sådär liksom så kanske kolla på Kanban eller liknande. Sen är ju Scrum ganska roligt att jobba med, 
det finns ju roliga inslag i det som man gör, det här sprintplanering och ”planning poker” och dom här 
grejerna. Det gör de ju lite roligt också. 

R1: Det är kul också att med Scrum så känner hela teamet sig delaktig. Man åtar sig saker som ett 
team.  

R2: Sen gillar jag också morgonmöten faktiskt 

R1: Ja det är bra. 

R2: En väldigt bra start på dagen där man sätter sig och går igenom… 

R1: …vad man gjorde och vad man ska göra. 

R2: En väldigt bra start på dagen. 

Vi: Är det varje dag ni gör det? 

R2: Ja, det är varje dag. 

Vi: Försöker ni hålla den där kvarten som man säger inom Scrum? 

R2: Aa det gör vi.  

R1: Absolut, det är ganska sällan det går över en kvart faktiskt. Det händer, men sällan. 

R2: Vi har hyfsad disciplin – är det nånting man vill diskutera som tar lång tid får man ta det efter. 

Vi: Det är ”vad har man gjort, vad ska man göra” typ? 

R2: Jo precis, är de problem eller liksom så. Rent generellt tycker jag det är en bra process. 

R1: Absolut, ja det tycker jag. Funkar bra för vårt ändamål. 

R2: Sen är det ju roligt, våra sprintar, de gör man ju inte för nån beställare liksom utan vi drar ihop alla 
på företaget. Vi har ju 3-veckorssprintar generellt, så när vi har sprintar så drar vi ihop alla på företaget 
och går igenom vad vi gjort på sprinten. Så det är en sån där kul grej. 

R1: Jo det är en rolig grej. 


	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	1. Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och forskningsfråga
	1.2.1 Syfte
	1.2.2 Forskningsfråga
	1.2.3 Intressenter & målgrupp

	1.3 Centrala begrepp
	1.4 Avgränsning

	2. Teori
	2.1 Tidigare forskning
	2.1.1 SAMI
	2.1.2 CMMI-DEV
	2.1.3 AMM
	2.1.4 Progressive framework
	2.1.5 Processes versus people
	2.1.6 Teori X och Y


	3. Metod
	3.1 Övergripande tillvägagångssätt
	3.2 Litteraturstudie
	3.3 Intervjuer
	3.4 Etiska överväganden
	3.5 Metodkritik
	3.5.1 Källkritik
	3.6 Bortfall
	3.7 Analysmetod
	3.8 Validitet
	3.9 Reliabilitet

	4. Resultat
	5. Analys
	5.1 Kategorier
	5.3 Beskrivning av modellnivåer
	5.3.1 Nivå 1
	5.3.2 Nivå 2
	5.3.3 Nivå 3
	5.3.4 Nivå 4
	5.3.5 Nivå 5


	5.4 Klargörande av modell
	6. Diskussion
	7. Slutsats
	Källförteckning
	Bilaga 1. Intervjufrågor
	Bilaga 2. Intervju med Företag A
	Bilaga 3. Intervju med Företag B
	Bilaga 4. Intervju med Företag C

