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Sammanfattning 
Denna rapport avser att undersöka ett problem, och problemet är att det agila arbetssättet är 

väldigt brett och att det kan vara svårt att förstå sig på hur agila metoder bör implementeras. 

Dessutom undersöks det ur ett idealtypiskt perspektiv och huruvida företag förhåller sig till 

hur metoderna bör implementeras samt i vilken utsträckning. Huvudfrågeställningen är 

Tillämpar företag agila metoder så som de är tänkta att tillämpas? För att ta reda på detta och 

som en lösning till problemformuleringen genomfördes en litteraturstudie som skulle komma 

att bli grund för ett teoretiskt ramverk. Ramverket ledde sedan till intervjufrågor. 

Intervjufrågorna användes i sin tur för att utföra en intervjustudie hos företag som arbetar med 

agila metoder. Med hjälp av ramverket kunde vi se i vilken utsträckning företag tillämpar 

agila metoder ur ett idealtypiskt perspektiv. Vår huvudfråga blev besvarad då alla företag inte 

tillämpar agila metoder ur det idealtypiska perspektivet. Det vi kom fram till var att ramverket 

fyllde sin funktion som en slags lösning på problemet och att ramverket kan användas för 

analys av empiri som handlar om agila metoder.  

Nyckelord: 

Adoption, Development, Agile, Methods, Software, Scrum, eXtreme Programming, Kanban, 

Lean, Systemutveckling, Implementation, Idealtypiskt perspektiv. 

 

  



4 
 

Förord 
Vi är tre studenter som genomfört denna uppsats som en del av examinationen på kursen 

Informatik C inom systemvetenskapliga programmet vid Örebro Universitet. Uppsatsen 

behandlar ämnet agila metoder. Vi vill tacka vår handledare Kai Wistrand för stöd och 

vägledning samt de respondenterna som vi fått möjlighet att intervjua. 

 

Undertecknat av 

Filip Gezelius, Calle Eklöf och Ramtin Aslani 8/1-15  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Systemutveckling har under många år baserat sig på olika varianter av vattenfallsmodellen. 

Vattenfallsmodellen är en livscykel modell som åskådliggör successiva faser som något som 

leder till progression av utvecklingen och visar dessa faser i en övergripande ark. Den första 

fasen visas högst upp och den output som denna fas ger, leder till de följande faserna. Dessa 

faser flödar sedan vidare till nya faser ända tills utvecklingen är slutförd (Daintith & Wright, 

2008). 

Termen software crisis myntades för första gången år 1968. Feller och Fitzgerald (2000) 

sammanfattar software crisis som ett system som tar för lång tid att utveckla, kostar för 

mycket samt inte fungerar vid leverans. Under 1990-talet skapades ett antal alternativa 

arbetsmetoder, på grund av att man upplevde vattenfallsmetoder som tröga och alldeles för 

omfattande. Ett exempel på en metod som utvecklades var SCRUM. Metoden SCRUM 

grundades på erfarenheter av vad som fungerat bra och vad som bidragit till att många IT 

projekt misslyckats (Nyman, 2010).  

Dessa alternativa arbetsmetoder blev så kallade agila metoder och är således ett relativt nytt 

alternativ till vattenfallsmodellen och de fokuserar på att arbeta på ett mer flexibelt sätt. Agila 

metoder har blivit en central del inom systemutveckling och infördes som nämnt i mitten på 

90-talet. De kallades inledningsvis för lätta metoder för att deras synsätt skiljer sig från de så 

kallade tungvikts-metoderna inom systemutveckling. Dessa beskrevs som ett helt nytt sätt att 

tänka och arbeta inom projekt (Moran, 2014). 

1.2 Frågeställning/Problem 
Många mjukvaruföretag strävar idag efter att producera mjukvara av värde på kort tid, till små 

kostnader i samband med instabila och ständigt förändrade miljöer. Förändrade krav från 

kunder har gjort det svårt för företag att använda sig av gamla traditionella 

systemutvecklingsmetoder eftersom de brukar vara svåranpassade och svåra att implementera 

i samband med nya och förändrade krav (Hneif & Hock Ow, 2009). Agila metoder har införts 

med syftet att uppfylla dessa nya förändrade krav för mjukvaruutvecklingsföretag.  

Ett problem, och det vi kommer undersöka med denna uppsats är att det agila arbetssättet är 

väldigt brett och kan vara svårt att förstå sig på, särskilt om man inte tidigare jobbat med det 

(Leslie & Scott, 2013). Svårigheterna i att lära sig exakt vad agilt är och vad som innefattas 

kan leda till att man inte implementerar det agila arbetssättet korrekt (Sillitti, Iazzan, Bache & 
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Albaladejo, 2011). Det vill säga att man inte implementerar nyckelpraktiker och således inte 

får påtagliga förbättringar av att byta till en agil metodologi (Barafort, O’Connor, Poth & 

Messnarz, 2014). Vår lösning på detta problem är att framställa en konkretisering och 

kondensering av vad det agila arbetssättet innefattar. Detta görs genom att skapa ett teoretiskt 

ramverk. Med ramverket kan man få en överblick över vad det agila arbetssättet egentligen 

innebär. Detta leder till att vår frågeställning, utöver problemformuleringen blir: Tillämpar 

företag agila metoder så som de är tänkta att tillämpas? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att undersöka problemformuleringen (se 1.2) och föreslå 

lösningar. I samband med detta tas det reda på om företag tillämpar agila metoder så som de 

är tänkta att tillämpas.  Genom att besöka företag som säger sig arbeta agilt kommer vi ta reda 

på vilka element av agila metoder de använder och vilka de inte använder. Dessutom kommer 

det föras en diskussion om varför de eventuellt använder eller väljer bort vissa delar.  

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att undersöka hur företag använder sig av agila metoder 

i praktiken. Vi kommer endast studera företag som arbetar med systemutveckling och bortse 

från de andra verksamheterna inom företaget. Vi kommer att rikta oss till företag inom 

Sverige och huvudsakligen företag som är belägna i Stockholm och Örebro, av praktiska skäl. 

Vi är enbart intresserade att ta reda på hur de företag vi träffar säger sig arbeta med agila 

metoder.  

Frågor som inte är relevanta för oss är till exempel vilka metoder som föredras av 

organisationer, för och nackdelar med att använda agila metoder och vilka agila metoder som 

används mest. 

1.5 Intressenter 
De företag som arbetar med systemutveckling kan dra nytta av vår studie då det är möjligt att 

jämföra och se hur andra företag använder agila metoder. Företag kan också använda denna 

studie för att förbättra sitt egna arbetssätt genom att tillämpa vissa delar som kan tänkas vara 

viktiga för dem. Studien kan även rikta sig till företag som vill ändra sin befintliga metod till 

agila metoder. Dessutom kan det teoretiska ramverk som framställs användas som ett 

analysverktyg för att undersöka om företag tillämpar agila metoder som de ska tillämpas. Det 

kan tänkas vara intressant för systemutvecklingsföretag. De företag som varit delaktiga under 

våra intervjuer kan även få ta del av resultatet. Möjligtvis blir vår studie av intresse för andra 
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studenter inom data, informatik och teknik för att få en inblick i hur IT-företag faktiskt 

använder metoderna. 

2. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till studiens tillvägagångssätt och val av metod samt kritik 

mot vald metod och litteratur. 

 

2.1 Bakgrund till metodval 
Vi har valt att genomföra vår undersökning med hjälp av en kvalitativ analysmetod och semi-

strukturerade intervjufrågor med möjlighet till öppna svarsmöjligheter (Oates, 2006). Således 

var kvalitativ analys det bästa sättet att få fram det resultat som eftersöktes. Intervjuerna 

förbereddes, spelades in och transkriberades innan de sedan analyserades med hjälp av en så 

kallad Evaluation Guide (Oates, 2006). Det är en utvärderingsguide för att kunna sortera in 

respondentens svar beroende på hur de svarar. Ett exempel på en fråga kan vara: ”Är 

utvecklingsteamen självorganiserade?”. Utifrån respondentens svar kryssas till exempel Ja 

eller Nej för och går sedan att jämföra mellan företagen samt teoretiska ramverket. 

Vi använde oss utav ett idealtypiskt perspektiv under denna studie. Detta för att ett 

idealtypiskt perspektiv ger en bild av hur någonting är tänkt att användas. Man avgränsar 

perspektivet genom att bryta ned metoder som objekt vilket är vad vi gjorde vid utformandet 

av vårt teoretiska ramverk. 

Redan i början av studien så inriktade vi oss på agila metoder generellt. Vi undersökte ur ett 

generellt perspektiv vad det agila arbetssättet förespråkar. Vi stötte sedan på specifika 

metoder och tillämpningar som vi sedan valde, då de, i den litterära studien framkom som 

lämpliga att kombinera samt att det var de mest populära metoderna att arbeta med inom IT-

företag (Fitzgerald, Hartnett & Conboy, 2006; Kniberg & Skarin, 2010; Bodje & Balaj, 2012).  

De metoder vi valde att använda i ramverket var Scrum, eXtreme Programming, Kanban och 

Lean. Vi utformade ramverket utifrån gemensamma samband mellan metoderna och agila 

metoder rent generellt. Ett exempel på samband mellan metoderna är visualiseringsarbetet 

som är utformat på ett väldigt likt sätt mellan metoderna. Dessa samband sorterades sedan in i 

kategorier som beskrivs i ramverket: centrala koncept, värderingar, normativa utsagor, roller 

och best practices. Dessa kategorier är utvalda för att agila metoder lägger stor vikt vid dessa 

tillämpningar samt att ramverket inte skulle bli för brett och behandla varje liten del i varje 
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enskild metod. Vi tittade alltså inte på metoderna i närmare bemärkelse, utan använder endast 

specifika metodtillämpningar för att exemplifiera och som ett sätt för läsaren att förstå vad vi 

menar. 

När vi sedan skulle analysera de svar som vi fått från våra respondenter (se sid. 23-40) valde 

vi att kategorisera och rubricera ämnesområdena som berördes. Dessa rubriker i 

företagsanalysen valdes för att de går att koppla till ramverket. I ramverket (se sid. 14) under 

normativa utsagor finns dessa rubriker som vi kategoriserat. Övriga frågor och svar går att 

koppla till övriga delar av ramverket som till exempel centrala koncept, värderingar, best 

practices och roller. Då våra frågor är kopplade till ramverket så tyckte vi att läsaren får en 

bra överblick och kan koppla frågorna och svaren till ramverket. 

2.2 Övergripande tillvägagångssätt 

 

Vi inledde studien med att söka efter litteratur, det vill säga relevanta artiklar, böcker och 

vetenskapliga tidskrifter som berör vårt ämne. Dessa kategoriserades efter område och typ av 

litteratur (fallstudie, vetenskapliga artiklar, böcker, etc). 

En detaljerad tidsplan samt ett sätt att organisera insamlad litteratur utformades med hjälp av 

planeringsverktyget Trello, som fungerar som en slags Kanban-tavla (se bilaga 8.1). Med 

detta verktyg kom vi sedan att strukturera planeringen av arbetsuppgifter. Verktyget gav oss 

en överblick över det planerade arbetet, det pågående och det slutförda arbetet. 
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Nästa steg var att skapa ett teoretiskt ramverk som även skulle fungera som ett analysverktyg 

som användes för att analysera den empiri som samlades in. Detta gjordes genom att 

konsolidera och kondensera den litteratur som vi läst till en mer generell modell. 

Empirin som samlades in lade grund för öppna semi-strukturerade intervjuer. Förberedelsen 

inför intervjuerna fokuserade främst på utformandet av intervjufrågorna, men även andra 

aspekter såsom etik, anonymitet och struktur för genomförandet. Intervjufrågorna utformades 

med anknytning till ramverket för att få resultat som var applicerbar på vår frågeställning. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval av litteratur 

För att hitta relevant information för vår undersökning har vi använt fyra stycken 

databaser/sökmotorer för att finna information. Med hjälp av dessa sökmotorer fann vi ett 

stort utbud av relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och uppsatser. De sökmotorer vi 

använde oss av var DiVA, Google, IEEE Explore samt Scopus.  

Enligt Avdic (2011) kan datainsamling ske på två sätt, primär och sekundär insamling av data. 

Avdic (2011) beskriver primärdata som information som har organiserats på egen hand av 

författarna. Insamling av primärdata kan både vara skriftlig och muntlig. 

Sekundärkällor enligt Avdic (2011) är resultatet av datainsamling gjord av någon annan som 

bygger på primära källor. Sekundärdata är skapad av någon annan som utvecklar, 

kommenterar eller kritiserar det ursprungliga materialet (Avdic, 2011).  

Vår sekundära datainsamling består av böcker och vetenskapliga artiklar som skapats genom 

tidigare forskning. Litteraturen som vi fann presenteras nedan under rubriken Tidigare 

artiklar. 

Genom att använda oss av dessa sökmotorer fick vi fram mycket material för denna rapport. 

Många artiklar valdes bort för att de inte behandlade området informatik utan var kopplade till 

andra områden som till exempel produktionsverksamheter. De kriterier vi utgick från var att 

artiklarna skulle behandla agila metoder inom området informatik samt att innehållet skulle 

vara relaterat till våra nyckelord (se Sammanfattning sid.2). Genom att läsa abstrakt kom vi 

fram till om artikeln var relevant för vår studie och fortsatte då att gå igenom artikeln i helhet. 

Vi valde ut de som hade citerats flest gånger och som flera andra artiklar återkommande 

hänvisade till. Exempel på artiklar som valdes ut: Agile software development (Cockburn, 

2001), Agile principles unleashed (Cooke, 2010) och Kanban and Scrum (Kniberg, & Skarin, 

2010). 
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2.3.2 Tidigare artiklar 

 

2.3.3 Intervjuteknik 

Innan intervjuer bokas in så är det viktigt att man är på det klara med hur intervjuerna bör 

genomföras för att få det bästa resultatet och svar på rätt frågor.  

De intervjuer som genomfördes är som nämnt semi-strukturerade vilket innebär att man i 

förväg redan har frågor som man ställer, men att frågorna kan ha en annan ordning än den 

som är förutbestämd. Dessutom kan man komma på följdfrågor till följd av hur den 

intervjuade svarar. Denna typ av intervju låter även respondenten bidra med mer detaljer och 

ta upp egna funderingar (Oates, 2006). 

Då vi ville ha svar om den frågades uppfattningar och föreställningar lades det ner tid på att 

utforma frågorna så att de inte försökte leda den intervjuade. Istället för att fråga rakt på sak, 

var frågorna konstruerade på så sätt att de obfuskerade vilket svar de var ute efter.  

Sökmotor Sökord Resultat Sökmotor Sökord Resultat 

 

Diva 

 

 “Agile” 

 

593 
 

Google 

“Software 

development 

with Scrum” 

 

2 000 000 

 

Diva 

 

“Agile                  

methods” 

 

192 
 

Google 

“Software 

development 

with XP” 

 

6 080 000 

 

Diva 

 

“Agile 

implementation” 

 

75 
 

Google 

“Software 

development 

with Kanban” 

 

708 000 

 

Diva 

 

“Agile 

adoption” 

 

24 
 

Google 

“Software 

development 

with Lean” 

 

9 120 000 

 

Scopus 

 

“Implementation 

with Scrum” 

 

95 
 

IEEE Explore  

 

“Implementation 

with Scrum” 

 

44 

 

Scopus 

 

 

“Implementation 

with XP” 

 

302 
 

IEEE Explore 
 

“Implementation 

with XP” 

 

          73 

 

Scopus 

 

“Implementation 

with Kanban” 

 

185 
 

IEEE Explore 
 

“Implementation 

with Kanban” 

 

23 

 

Scopus 

 

“Implementation 

with Lean” 

 

2374 
 

IEEE Explore 
 

“Implementation 

with Lean” 

 

222 
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2.3.4 Utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna är utformade utifrån vårt teoretiska ramverk som är baserad på den 

litteraturstudie som vi gjorde inom ämnet. Med hjälp av det teoretiska ramverket ville vi få 

kunskap om hur intervjupersonerna tillämpar agila metoder och om svaren som 

respondenterna ger stämmer överens med litteraturstudien och ramverket. Vid bokning av 

intervju informerade vi intervjupersonerna om intervjuns längd och det ämne frågorna skulle 

beröra. Vi hade estimerat att intervjuerna skulle ta cirka 30 minuter. I praktiken blev det så att 

vi ibland överskred den tiden med några minuter, men vi försökte, i den mån det var möjligt, 

att förhålla oss till den avsatta tiden. 

Vi valde att strukturera upp intervjufrågorna i olika kategorier, men vid intervjun så kastades 

frågorna om. Vi började dock först med att ställa några generella frågor om intervjupersonens 

erfarenhet och nuvarande titel.  

 

Ett kriterium för vem som ska intervjuas var: 

Den som intervjuas ska vara anställd på ett företag som arbetar med agila metoder inom 

systemutveckling och ha erfarenhet inom detta område. 

Se bilaga 8.2 för frågorna som användes under intervjuerna. 

 

2.3.5 Urval av intervjurespondenter 

Vi började med att söka efter företag där syftet var att få intervjua personer med god kunskap 

och erfarenhet av agila metoder. Vi skickade ut ungefär 50 olika förfrågningar till företag som 

är belägna i Örebro och Stockholm. Av de 50 förfrågningarna så var det cirka hälften som 

svarade. Många av dessa hade inte tid att ställa upp för intervju. Åtta företag ställde upp för 

intervju men av dessa så valdes fyra bort då dessa ej var relevanta. Detta för att de inte stämde 

in på den profil som vi valt att eftersöka (till exempel så arbetade inte alla företag agilt, andra 

arbetade inte med systemutveckling etc.). De företag som sedan kom att intervjuas valdes för 

att de stämde överens med profilen och hade tid att ställa upp för fysiska intervjuer på plats.  

Intervjupersonerna föreslog att intervjuerna skulle genomföras i deras lokaler. De personer vi 

intervjuade hade alla olika titlar eller benämningar för tillfället, men genom åren så hade flera 

av respondenterna haft samma titel eller roll. 

2.3.6 Bortfall 

Det externa bortfallet är de företag som ej ställde upp för intervju då de av ett eller annat skäl 

ej kunde medverka. Således kan man räkna dessa som externt bortfall.  
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Det interna bortfallet skulle kunna vara ifall respondenterna till frågorna av ett eller annat skäl 

väljer att inte besvara någon av frågorna. I vårt fall skedde inget internt bortfall, då alla frågor 

som ställdes besvarades av alla respondenter. 

2.4 Etik 
För oss var det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter när vi kontaktade och genomförde 

intervjuer. Vi kontaktade företag i ett tidigt skede för att de skulle få en möjlighet att planera 

och välja en tid för intervjuerna. Vid intervjuerna såg vi till att ha god framförhållning och var 

på plats 15 minuter innan avtalad tid. Innan vi började intervjuerna var vi tydliga med att 

informera respondenterna att de skulle vara anonyma och med respondenternas godkännande 

spela in intervjun. Vi har valt att namnge företagen som medverkat med A, B, C och D för att 

de ska vara anonyma (Oates, 2006).  

För att göra situationen bekväm för de vi intervjuade så genomfördes intervjuerna på plats hos 

respondenterna efter deras önskemål (Oates, 2006). 

2.5 Metodkritik 
Enligt Oates (2006) kan man ibland kritisera en kvalitativ analysmetod för att sakna de 

strukturerade processerna som finns i exempelvis kvantitativ analys. Kvalitativ analys blir 

således mer beroende på den som analyserar och dess skicklighet att upptäcka mönster och 

teman i datan. 

Kritik mot just våra intervjuer och de frågor som togs fram i samband med dessa kan tänkas 

vara att de gör det otydligt för respondenter vilket svar man är ute efter och kan således leda 

till felaktiga svar eller en oförmåga att få fram ett svar överhuvudtaget. 

Dessutom finns det kritik som kan framföras mot hur svaren sedan analyseras och slutsatser 

dras från dessa analyser då detta är väldigt subjektivt. 

2.6 Källkritik 
Med källkritik avser man att kritiskt granska hur pålitlig en källa kan tänkas vara (NE, 2014). 

Avdic (2011) nämner fyra kriterier som är viktiga att ta hänsyn till inom källkritik. De fyra 

kriterierna är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Författaren har ansvaret att 

bevisa källornas trovärdighet. Att vara kritisk till sina egna källor bidrar till ökad hållbarhet i 

slutsatserna.  

 

Då vi framställde ett teoretiskt ramverk var det av yttersta vikt att vi beaktade många olika 

källor och främst många olika typer av källor. Om vi endast hade använt böcker kunde 
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ramverket blivit för ensidigt och endast sett från ett perspektiv. Agila metoder som helhet är 

väldigt mångfacetterad och det råder skilda meningar om deras effektivitet. Därför använde vi 

fallstudier, vetenskapliga artiklar och andra undersökningar tillsammans med böcker skrivna 

av grundare och förespråkare för att i så stor mån som möjligt förbli opartiska. 

 

3. Teoretiskt ramverk 

 

I det här avsnittet beskrivs de beståndsdelar som vi anser är centrala för agila metoder inom 

systemutveckling. I avsnittet förklaras även de begrepp och tillämpningar som används i 

samband med agila metoder. 

 

(Fig. 1. – Teoretiska ramverket) 

3.1 Förklaring av ramverk 
Ramverket är en modell, en avgränsning av ett område, eller perspektiv som vi fått genom vår 

litterära studie om det här ämnet. Syftet är att beskriva och sammanställa den rådande 

konsensusen runt och försöka få fram en generell modell kring agila metoder och dess 

beståndsdelar. Ramverket kan sedan användas som ett analysverktyg för att analysera empiri. 

I vårt fall blev det intervjuerna, som då blir en empirisk validering av den teoretiska 

referensramen.  

De beståndsdelar som beskrivs nedan har identifierats genom litteraturstudien som det som 

agila metoder huvudsakligen förespråkar. 
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3.2 Agila metoder 
Agila metoder finns i flera varianter såsom SCRUM, eXtreme Programming, Kanban och 

Lean software development för att nämna några. Dessa metoder anses vara smidiga och lätta 

metoder för systemutveckling specifikt eftersom de är mindre normativa (de säger inte hur 

något bör vara) än traditionella metoder. (Schwaber & Beedle, 2002; Shore & Warden, 2008) 

Agila metoder som område har ett antal gemensamma komponenter (se fig. 1), dessa 

tillämpas inom agil systemutveckling. 

3.2.1 Värderingar 

Värderingar eller principer som de även kallas används som en grundmentalitet inom agila 

metoder. De beskriver rationaliteten bakom handlingar, det vill säga motiveringen till varför 

man utför vissa handlingar (Cooke, 2010). 

Olika agila metoder implementerar värderingarna på olika sätt, men delar ändå samma grund. 

Värderingarna delas mellan specifika metoder och det agila synsättet som helhet. 

Värderingarna säger bland annat att fokus ska läggas på följande: Personerna som deltar i 

systemutvecklingen, inte de verktyg som används eller roller som planerats. Programvara som 

fungerar och är testbar, inte dokumentationen som framställs under utvecklingen av 

programvaran. Samarbetet mellan kunder och de personer som arbetar med projektet. 

Dessutom menar man inom det agila synsättet att man ska vara väl förberedd på att anpassa 

sig till förändringar som eventuellt kan uppstå. Detta kan vara förändringar av krav senare i 

projekt. Förändringen ska då nyttjas till kundens konkurrensfördel (Andersson, 2010). 

Implementeringen av värderingarna skiljer sig från metod till metod. Exempelvis har Scrum 

ett stort fokus på samarbetet med kunden. Kanban däremot lägger mer vikt på att visualisera 

arbetsflödet för att få fram fungerande (testbar) programvara (Kniberg & Skarin, 2010). 

Alla agila metoder ämnar till att försöka få kunden så tillfredsställd som möjligt. I många fall 

genom att leverera programvara som lever upp till dess förväntningar. Det kan dock även 

betyda att leverera tidig och kontinuerlig programvara till kund för att de känna ett visst 

deltagande i projektet. I Scrum används till exempel sprint review för att presentera för 

intressenterna vad som åstadkommits (Schwaber & Beedle, 2002). 

Man lägger stor vikt inom agila metoder på enskilda individer och vad de är kapabla till. 

Motiverade och kunniga individer i rätt miljö och med rätt stöd kan bli självorganiserade och 

producera det bästa arbetet (agilemanifesto, 2001). 
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Kommunikation och reflektion över utfört arbete är även två värderingar. Kommunikation 

menar att information förmedlas bäst ansikte till ansikte, både inom och till 

utvecklingsteamet. Reflektion menar att man lär sig av misstag och att man i framtiden kan bli 

mer effektiv genom att justera sitt beteende (Kniberg & Skarin, 2010; Schwaber & Beedle, 

2002). 

3.2.2 Centrala koncept 

Centrala koncept inom agila metoder syftar till största delen att vara till hjälp för att lösa 

problem som uppstår när man utvecklar ett mjukvarusystem. Koncepten är abstrakta ting som 

formuleras in i konkreta handlingar med understöd av de värderingar som agila metoder har 

som grund (Kniberg & Skarin, 2010). 

Agila metoder välkomnar förändringar av krav under hela utvecklingsprocessen. Detta kan 

ske tidigt eller sent i utvecklingsprocessen. Det agila synsättet omfamnar förändringar, man 

ska inte se förändringar av krav som något negativt utan istället se det ur ett perspektiv som 

bidrar till en bättre slutprodukt (Schwaber & Beedle, 2002).  

Inom agila metoder förespråkar man att leverans av programvara ska ske kontinuerligt med 

tre till fyra veckors mellanrum där man fokuserar på att hela tiden leverera en fungerande 

programvara och inte lägga fokus på det som inte ska göras. Denna typ av leverans bidrar till 

att det leverera verksamhetsnytta innan hela lösningen är fullständigt klar. Detta arbetssätt 

kallas att arbeta inkrementellt, där man börjar med att fokusera på de viktigaste funktionerna 

för att sedan implementera de mindre centrala funktionerna (Schwaber & Beedle, 2002).  

Samarbetet mellan kund och utvecklare bör ske på daglig basis. Tät kontakt mellan kund och 

utvecklare är en av grundtankarna inom det agila synsättet. Genom att ha nära kundkontakt 

och regelbundna möten kan utvecklare och kunden hantera nya krav och önskemål. För att 

kunna hantera förändrade krav inom agila metoder på bästa sätt sker utvecklingen iterativt 

vilket innebär att det är möjligt att gå tillbaka och ändra krav för att sedan planera om dessa i 

följande iterationer (Cockburn, 2001).  

Ett koncept som förespråkas i agila metoder är självorganiserade team. Med 

självorganiserande team utgår man från att teamet självständigt organiserar sitt arbete. Ett 

team bestämmer då själva hur man bäst går tillväga för att utföra sitt arbete istället för att en 

utomstående person som beslutar hur arbetet ska utföras (Kniberg & Skarin, 2010).  

Arbetet planeras i cyklar där syftet är att identifiera målet för cykeln, vad det är som ska göras 

och hur man får arbetet gjort. Vid slutet av varje cykel bör man ha ett möte och utvärdera vad 
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som gick bra och vad som gick mindre bra under cykeln som varit. Mötet bör leda till en eller 

flera förbättringar som sedan kan införas i framtida cyklar, vilket gör att man säkerställer och 

uppmuntrar till en kontinuerlig förbättring genom hela processen (Schwaber & Beedle, 2002).  

Kravhantering inom agila metoder kritiseras ofta för att vara bristfällig.  För att hantera 

kraven så är det möjligt att använda sig av en whiteboard tavla. På små lappar (post-it) skriver 

man ner krav som sedan sorteras ut på tavlan där varje krav har en hög eller låg prioritet. 

Kraven bör sorteras efter det resterande arbetet, det pågående arbetet samt vad som är klart. 

Då blir arbetet tydligt för intressenter, projektledare eller någon från en verksamhet som 

besöker teamet. Det agila manifestet menar att det finns ett värde i dokumentation. Det finns 

dock inget som säger hur dokumentationen ska tas fram (Kniberg & Skarin, 2010).  

Eftersom man välkomnar förändringar av krav bör kravarbetet ses över kontinuerligt. Istället 

för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor vill man i agila metoder identifiera 

och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov 

hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra 

varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva (Moran, 2014).  

En risk går att beskriva som något som kan inträffa och det kan orsaka oväntade eller 

oförutsedda resultat. Utgången kan ha en positiv eller negativ effekt, där av pratar man om 

positiva risker samt negativa risker. En positiv risk är en möjlighet medan en negativ risk är 

ett hot. För att hantera risker inom agila metoder går det att använda riskverktyg som 

exempelvis risk burn-down chart. I diagrammet kan man se riskens status över sprintarna. 

 

(Fig 2. – Risk Burn-down Chart. Scrumalliance.org, 2015)  
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Det går att beskriva risker på andra sätt, i till exempel ett excel dokument där man kort men 

välformulerat beskriver riskerna i någon eller några meningar, sannolikheten för att risken 

inträffar, svårighetsgraden på risken, prioritering, vem som är ansvarig för att hantera risken 

samt konsekvensen om risken skulle inträffa, se bild nedan (Moran, 2014).  

 

(Fig 3. – Riskanalys. Lundström & Rosander, u.å) 

Riskhanteringen är enligt Moran (2014) en kontinuerlig process där det rekommenderas att 

man identifierar riskerna i början på varje iteration. 

 

3.2.3 Best Practises 

Bästa praxis eller sedvana är en praxis som är allmänt vedertagen som den bästa inom 

området (NE, 2014). Inom agila metoder är detta ofta pragmatiska uppfattningar om hur en 

uppgift eller handling kan genomföras på bästa möjliga sätt, antingen för att utöka 

visibiliteten eller maximera effektivitet. 

Några av de best practises som agila metoder förespråkar är: 

Refactoring – Att skriva kod snabbt med ett syfte att lösa en uppgift för att sedan skriva om 

koden för att göra den mer lättläslig och strukturerad, exempelvis genom att kommentera 

koden (Beck, Andres & Gamma, 2005). 
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Coding standard – Att ha och följa en kod standard som redan finns och är etablerad, 

exempelvis kod standarden för Apples Cocoa (Mac Developer Library, 2013), eller skapa sin 

egen kod standard (Beck et al, 2005). 

Collocation of teams – För att förbättra produktiviteten och samarbetet är det vanligt inom 

agila team att placera gruppmedlemmarna i ett enda rum. Det finns en strategi vid namn 

Radikal placering där syftet är att placera ett team i ett rum under hela projektet (Teasley, 

Covi, Krishnan & Olsen, 2000). 

Test Driven Design – Handlar om att skriva tester i samband med design och planering och 

sen utföra testerna. Till exempel kan man skriva ett enda test, på antingen krav eller endast 

med kod för att kunna genomföra det (Beck et al, 2005). 

Continuous integration – Innebär att man integrerar och testar förändringar av 

programmeringskoden man skapat för informationssystemet kontinuerligt (XProgramming, 

2014). 

Code and design reviews – Att man analyserar och reflekterar över kod och design som 

skrivits. Detta för att belysa problem och hitta bättre lösningar (XProgramming, 2014). 

Active stakeholders – Intressenter förser utvecklarna med information tidsenligt och tar beslut 

tidsenligt samt är aktivt involverade i utvecklingsprocessen (Moran, 2014). 

Document late – Skriv dokumentation som ska levereras så sent som möjligt och undvik 

spekulerande idéer som troligtvis kommer att ändras (Beck et al, 2005). 

Extensive use of design patterns – Designmönster ämnar att lösa vanliga problem som 

uppstår under systemutveckling på ett bra sätt. Dessa ska användas i så stor grad som möjligt 

för att effektivt gå framåt med utvecklingen (Gamme, Helm, Johnson & Vlissides, 1998). 

3.2.4 Roller 

En viktig komponent i ramverket är roller. Inom agil systemutveckling behövs roller för att 

arbetsmetoder skall kunna implementeras i en systemutvecklingsmetod. Rollerna skiljer sig 

beroende på vilken agil arbetsmetod man tillämpar för ett projekt. I IT-projekt där man 

tillämpar agila metoder finns oftast en eller flera person som ansvarar och förhåller sig till 

projektets krav, till exempel Scrum Master i Scrum och Coach inom Extreme Programming. 

Inom agila metoder brukar det finnas intressenter som kommer med krav och önskningar som 

i sin tur skall uppfyllas av utvecklarna. En benämning på intressenter inom Scrum är till 

exempel Product Owner, produktägaren. Produktägaren som också kan vara en intressent 

https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Cocoa/Conceptual/CodingGuidelines/CodingGuidelines.html
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brukar ha ansvaret att prioritera och definiera en kravlista som ska representera den samling 

av krav som arbetslaget ska genomföra (SAFe, 2011; Schwaber & Beedle, 2002; Beck et al, 

2005;).  

En betydande roll inom agila metoder är arbetslag. Arbetslagens syfte är att samarbeta och 

sträva efter att skapa och leverera en bra slutprodukt. Arbetslagen består oftast av en grupp 

individer som har förmågan och den auktoritet som krävs för att kunna prioritera krav och 

lösa problem. Utvecklarna och arbetslagen brukar ha som huvuduppgift att förstå 

intressenternas mål och behov. Utvecklarna försöker ideligen att upprätthålla en hög 

förståelse för redan befintliga och nya krav. Lagmedlemmarnas värderingar bygger på 

respekt, nära samarbete och förtroende för varandra. Exempelvis så är en av 

grundvärderingarna inom Extreme Programming respekt och kommunikation (Beck et al, 

2005).  

Två väsentliga roller inom agila metoder är också utvecklare och testare. Utvecklarnas uppgift 

är att skriva kod för användarberättelser, design och utveckling av prototyper. Utvecklare 

brukar ofta samarbeta och programmera tillsammans då de till exempel kan koppla ihop 

program med andra utvecklare och testare. Utvecklarens ansvar innefattar de krav som 

kommer från produktägaren och testaren att testa och se till att rätt kod utvecklas. Inom 

Extreme Programmering tillämpar man ofta parprogrammering eftersom det ger upphov till 

samarbete och problemlösning. Testare brukar vanligtvis arbeta parallellt med utvecklare 

genom att skriva testfall där man prövar koden som ska uppfylla önskade funktionaliteter och 

krav (Moran, 2014; XProgramming, 2000;).  

3.2.5 Normativa utsagor 

Leverans 

En viktig princip inom agil metodik är att hela tiden leverera fungerande programvara som 

gör nytta för kunden genom att leverera tidigt och kontinuerligt. Man levererar då mindre 

delar av systemet genom så kallad iterativ utveckling där syftet är att hela tiden förbättra 

programvaran istället för att leverera en fullständig lösning. Små leveranser av inkrement är 

något som förespråkas inom agila metoder eftersom det genererar ett bättre fokus bland 

utvecklarna i utvecklingsteamen. På de möten som sker mellan kund och utvecklingsteam kan 

man visa upp delar av systemet, prototyper eller andra designdokument för att få kunden 

involverad och samtidigt ge dem god insyn i projektets status. Inom till exempel Extreme 
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Programming försöker man sätta system i produktion efter tre till fyra månader och därefter 

leverera små leveranser var eller varannan månad (Agile manifesto, 2001; Moran, 2014).  

Utvecklingsteamet 

Tanken är att utvecklingsteamet ska få en flexibel roll, man bör ge utvecklingteamet frihet att 

organisera ihop sig själva samt ge dem stöd och verktygen för att lyckas. Man bygger team 

utifrån motiverade individer och litar på att de klarar av att slutföra uppgiften. Agila metoder 

talar för att det måste finnas en regelbunden kommunikation mellan utvecklare och att det ska 

ske ansikte mot ansikte (Agile manifesto, 2001; Schwaber & Beedle, 2002).  

Kundkontakt 

Det agila manifestet värdesätter individer och interaktioner framför verktyg och processer. 

Det innebär inte att verktyg och processer inte är relevant eller värdesätts utan det förespråkar 

individer och interaktioner mer. Det förespråkas att kund och utvecklare ska samarbeta 

dagligen under hela projektets gång för att nå bäst resultat. Detta kan ske genom dagliga 

möten, sprintplanering, etc. Främst förespråkas en tät dialog med kunden och aktiva 

intressenter. Detta leder i slutändan till ett bättre arbete och framför allt en nöjdare kund 

(Agile manifesto, 2001; Schwaber & Beedle, 2002). 

Planering 

Det finns inget som bestämmer hur man ska utföra planeringsarbetet enligt agila metoder men 

det finns några förslag på hur planeringsarbetet kan gå till, huvudsaken är att man 

överhuvudtaget utför någon form av planering. Ett verktyg som kan användas är exempelvis 

JIRA (Atlassian, 2014). 

Planeringsarbetet kan bland annat ske med sprint- eller dagliga möten. Dagliga möten kan 

vara korta möten på cirka 15 minuter medan man har sprintmöten varje vecka eller varannan 

vecka. Man använder ofta ett dokument, en backlog, som är en uppgiftslista som hela tiden 

uppdateras under projektets gång där exempelvis nya uppgifter läggs till eller tas bort. I 

exempelvis Scrum så har man ett planeringsmöte vid starten på varje iteration. Produktägaren 

avgör vid dessa möten vilka uppgifter som har högst prioritet. En teknik man kan utnyttja i 

planeringsmöten är planeringspoker. Man använder sig av planeringspoker för att uppskatta 

hur lång tid det tar för att slutföra en uppgift (Schwaber & Beedle, 2002; Kniberg & Skarin, 

2010).  
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Ett begrepp som ofta förekommer inom utveckling med agila metoder är ”definition of done”, 

som ursprungligen härstammar från Scrum. Man beskriver definition of done som ett verktyg 

för att få en överblick över arbetsprocessen och hur utvecklingsteamet presterar. Definition of 

done handlar om att frambringa kvalité hos en produkt istället för exempelvis funktionalitet. 

Utvecklingsteam som arbetar med exempelvis Scrum brukar sträva efter ett nära samarbete 

med kunden och intressenter för att tillsammans definiera vad som räknas till klart 

(Scrum.org, 2014). 

Testning 

Det finns olika typer av testning, där agila metoder förespråkar att det inom varje team ska 

finnas en dedikerad testare. Tester ska även ske kontinuerligt, alltså fortlöpande under 

utvecklingsprocessen. I till exempel parprogrammering så sker en form av testning, där en av 

personerna bevakar den kod som den andra personen skriver. Det finns olika former av tester, 

exempelvis acceptanstester och regressionstester (Schwaber & Beedle, 2002; Moran, 2014). 

Utvärdering 

Utvärdering inom agila metoder kan ske på flera olika sätt. Efter en iteration eller sprint är det 

vanligt att man använder sig av retrospektiv för att utvärdera det arbete som gjorts. Vanligtvis 

brukar utvecklingsteamet samlas för att diskutera rutiner och identifiera förbättringar. Under 

dessa möten brukar man diskutera vad som fungerat, inte har fungerat och vad man skulle 

kunna förbättra till nästa gång. Man brukar säga att retrospektiv både har kvantitativa och 

kvalitativa aspekter. Utifrån den kvantitativa aspekten samlar man in och granskar eventuella 

mått som utvecklingsteamet använder sig av för att mäta dess prestanda. Utifrån den 

kvalitativa aspekten diskuterar man utvecklingsteamens praxis och de särskilda utmaningar 

som uppenbarade sig under den senaste iterationen. Hela poängen med att överhuvudtaget 

utföra utvärderingar är för att främja kunskapsskapandet. (SAFe, 2014).  

 

3.3 Ramverket som grund för analys 
Som tidigare nämnts så kan detta ramverk användas som ett slags analysverktyg för att analys 

av empiri. Ramverket används då för att jämföra empirin (intervjuerna) med hur ett agilt 

arbetssätt ska implementeras ur ett idealtypiskt perspektiv. I det idealtypiska perspektivet 

analyserar man metoder som objekt och då hur det är tänkt att de skall användas, därför kan 

ett idealtypiskt perspektiv på agila metoder formas utifrån analys av komponenterna i 

ramverket (Goldkuhl, 1996). 
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Andra tänkbara former av användning som kan uppkomma från ramverket kan till exempel 

vara att kunna jämföra ett valt arbetssätt mot det agila arbetssättet generellt.  

3.3.1 Hur ramverket används 

Då vi genomförde intervjuer på ett antal företag för att samla in deras föreställningar om hur 

de arbetar, blir det primära användningsområdet för ramverket i vårt fall att jämföra de svar 

som vi fick med ramverket. 

Utifrån detta kan man sedan komma fram till slutsatser kring varför de arbetar på ett visst sätt, 

samt i hur stor utsträckning de tillämpar agila metoder så som de bör tillämpas enligt 

ramverket.  

Ramverket kan man då säga, på ett sätt blir ett slags verktyg för att kunna analysera svaren. 

Då ramverket innehåller bland annat normativa utsagor, värderingar och best practises kan 

man se på ett tydligt sätt om företagens uppfattning och arbetssätt överensstämmer med 

ramverket.  

Exempel på aspekter som kan jämföras: 

Företaget säger sig arbeta enligt det agila synsättet och har tät kontakt med kund. De har 

möten av olika slag men inget visas för kunden på dessa möten, utan dessa är endast till för 

exempelvis kravspecificering. 

Här skulle man med hjälp av ramverket kunna konkludera att även om företaget delar 

värderingen om att ha tät kontakt med kunden så brister de i att man även ska involvera 

kunden genom att visa upp prototyper, design dokument och annat. 

 

4. Företagsanalys 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av respondenternas svar och granskas med ramverket för 

att se huruvida svaren överensstämmer med vad som beskrivs i det teoretiska ramverket. 

 

4.1 Företag A 

4.1.1 Om företaget och respondenten 

Företag A är ett systemutvecklingsföretag som inriktar sig på att utveckla affärssystem. 

Intervjun hölls på respondentens arbetsplats och omfattade cirka 35 minuter. Respondentens 

har arbetat med agila metoder sedan början på 2000-talet och hans nuvarande titel är 

utvecklingschef. Respondentens definition av agila metoder är alla tillämpningar man 
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genomför med de agila värderingarna i tankarna. Metoden som används på företaget enligt 

respondenten är Scrum och är anpassad för att passa verksamhetens behov. 

4.1.2 Kundkontakt och kravhantering 

Enligt respondenten sker möte med kund varannan vecka, då de har avstämningsmöten och 

när projekt är igång så sker ännu fler möten. Om inte möten sker fysiskt har man möten via 

olika forum. Att möten sker varannan vecka skiljer sig från den normativa utsagan inom agila 

metoder enligt ramverket som säger att kundkontakt bör ske dagligen. Däremot menar 

respondenten att fler möten sker när projektet väl är igång. 

Enligt respondenten visas utvecklingsversioner av system för kunden samt att det ges löpande 

dokumentation och demos. Kunden får även utvecklingsversioner installerade som de kan 

testköra. Detta stämmer väl överens med värderingen i ramverket som säger att man bör 

lämna tidig och kontinuerlig programvara till kunden. 

Intressenterna i ett projekt är väldigt aktiva enligt respondenten, kunderna är ofta intresserade 

och vill komma med egna lösningar för sin verksamhet. Enligt respondenten så försöker de 

uppmuntra intressenterna att vara delaktiga, utan att de ger bort ansvaret för att bygga 

systemet. Förändringar av krav diskuteras även mellan utvecklare och kund för att nå fram till 

en komfortabel lösning. En best practice inom agila metoder är enligt ramverket att ha aktiva 

intressenter och respondentens utlåtande talar för att de följer denna praxis då kunden kommer 

med egna lösningar, och beslut om krav sker gemensamt med kund. 

4.1.3 Leverans 

Respondenten beskriver fungerande programvara som något som kan tas emot av kund och 

användas i deras eller en annan verksamhet. Definition of done beskrivs som något som man 

kommit överens om är klart. Enligt respondenten finns det dock olika definitioner av 

begreppet mellan de olika utvecklingsteamen. Meningen med Definition of done är att främja 

transparens om när något är klart. Då utvecklingsteamen har klargjort för varandra vad 

begreppet innebär så kan man säga att företaget följer detta centrala koncept, även om själva 

respondenten inte är helt på det klara vad det innebär då han inte är fullt delaktig inom 

utvecklingsteamen. 

Enligt respondenten så har man färdig programvara som levereras dagligen till kund. Dessa 

dagliga leveranser är små inkrement eller små uppdateringar. Dessutom så sker det fyra stora 

uppdateringar per år. Den normativa utsagan om leverans inom agila metoder från ramverket 
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säger just detta; att små förbättringar ska ske kontinuerligt. Dessutom tar företaget det hela ett 

steg längre enligt respondenten genom att även leverera fyra större uppdateringar per år. 

4.1.4 Testning och kvalitetssäkring 

Enligt respondenten sker testning kontinuerligt redan från uppstart i planeringsfasen, där det 

sätts upp acceptanskriterier i user stories. Testningen pågår sedan ända tills systemet släpps 

iväg till produktion. Programvaran som utvecklas testas genom små automatiserade tester som 

utförs av utvecklare och testare inom teamen. Där skrivs större komponenttester samt 

regressionstester. Det sker även samtestning mellan teamen då olika team arbetar på saker 

som påverkar andra teams arbete. Innan något levereras till kund så sker även mer noggrann 

testning utifall att något behöver stabiliseras eller behöver utökas. Agila metoder förespråkar 

enligt ramverket kontinuerlig testning och dedikerade testare, två saker som följs på företaget 

enligt respondenten. 

4.1.5 Tidsplanering  

Det är tänkt att sprintarna pågår i två veckor och för att uppskatta den tid som ett projekt 

kommer att kräva så används flytande poäng där story points är det vanligaste sättet att 

uppskatta den tid ett projekt kommer att kräva. För att kunna uppskatta den tid som en uppgift 

kommer kräva så har teamen små möten, där man pratar ihop sig och använder sig av 

övningar som exempelvis planeringspoker. För att kunna dokumentera planeringen av 

projektet används ett verktyg som skapats för att fungera som en backlog för alla teamen, där 

delar kan brytas ned i user stories men kan även brytas ner på en mer detaljerad nivå för vad 

som ska göras. Då ramverket säger att det finns flera sätt att utföra planeringen, så länge som 

planeringen faktiskt sker, kan man säga att företaget håller sig till det agila tänket. De 

använder sig dessutom av några av de föreslagna planeringsmetoderna, exempelvis 

planeringspoker. 

För att kunna prioritera vad som ska göras samt vad som inte ska göras så finns ett så kallat 

projektråd där produktchef, produktägare och personer där till exempel systemarkitekt ingår. 

Det är detta råd som beslutar vilka utredningar som bör utföras och hur mycket som ska 

investeras i det. För att klassificera riskerna finns en framtagen mall för dokumentationen av 

testrisker och produktrisker som sedan publiceras internt. Riskbedömning ser enligt 

respondenten ut som så att produktägarna och teamen måste ha ett gott samarbete. Arbetet 

med risker sker från olika håll, där risköverlämning sker från produkttestare till testerna på 

kundsidan. Då kan de se vad som har utförts samt lägga extra uppmärksamhet på det om så 

skulle krävas. Då riskhantering, likt planering inom agila metoder inte har ett bestämt 
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tillvägagångssätt så kan man säga att företaget följer ramverket då de utför riskbedömning och 

riskhantering. 

4.1.6 Utvecklingsteamet 

Utvecklingsteamen är tvärfunktionella och sätts enligt respondenten ihop av ”gammal 

hederlig bemanning”. Vidare säger respondenten att teamen är rätt statiska, man byter inte ut 

någon efter varje sprint. Det krävs mycket erfarenhet och det är mycket att lära sig inom varje 

område där de kan ta upp till några år att bemästra något av områdena. Ramverket säger att 

agila metoder har det centrala konceptet av självorganiserade team. Detta innebär främst att 

man bestämmer vem som gör vad själva inom teamet. Respondentens utsaga talar för att man 

istället för ett självorganiserade team har ett fåtal personer som utformar teamen och att 

fördelning av uppgifter och ansvar inte sker självorganiserat. 

Varje team sitter ihop och utvecklar och kommer det in en specialist så försöker de placera 

denna inom något av teamen, detta överensstämmer med colocation vilket är en best practice 

som föreskrivs av ramverket. Kommunikationen inom teamen sker på olika sätt, det finns 

exempelvis en pågående chatt där de kan kommunicera, medan andra föredrar att 

kommunicera muntligt. Att det sker just möten mellan teammedlemmar där de kan prata 

ansikte-till-ansikte är något som förespråkas inom agila metoder, detta sker enligt 

respondenten i viss utsträckning. Det sker dessutom möten mellan alla team, där teamen bland 

annat delger för varandra vad det arbetar med, för att se så att inget har missats. 

Kommunikationen mellan team och även inom teamet är således bra och detta stämmer 

överens med agila metoders värderingar. 

Inom teamen finns det särskilt tilldelade roller, som är rätt få men vida. Produktägaren 

prioriterar behoven där samma person även kan utgöra en roll i teamet men mer åt rollen som 

systemspecialist eller systemanalytiker som de kallar det. Systemutvecklare är en annan roll 

samt specialistrollen testare. Olika personer gör olika stora delar av rollerna. 

4.1.7 Utvärdering 

Efter varje sprint så genomför alla team en utvärdering. Där talas det om hur teamen kan 

utvecklas och vad de kan bli bättre på. Inför ett nytt projekt så försöker de använda sig av 

samma personer från tidigare projekt. De tror på att använda statiska team för att förstärka 

lärandet och inte röra runt för mycket bland de olika teamen. De känner att de skulle vara bra 

med dokumentation från tidigare projekt, men menar på att risken med det är att 

dokumentationen kommer ligga i en databas som ingen kommer använda sig av. Då det sker 

en utvärdering i slutet av varje sprint så vidhäftar sig företaget till ramverket.  
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4.2 Företag B 

4.2.1 Om företaget och respondenten 

Företag B är ett IT-konsultbolag. Respondenten svarade att man arbetat med 

systemutveckling sedan slutet av 90-talet och att fokus på agila metoder då inte var lika stort. 

Respondenten har haft flera olika titlar inom agil systemutveckling som scrum master, 

product owner, utvecklare i scrumteam och också som projektledare. Respondentens 

definition av agila metoder är att man kan förändra någonting under resans gång, att 

kravbilden alltid förändras och att det då måste finnas någon form av metodik för att kunna 

arbeta med förändringar. Enligt respondenten finns många saker man kan lägga med i ordet 

agilitet, men det ska vara lättviktigt och enkelt att arbeta i en metod.  

 

På företaget använder man agila metoder som Scrum och Kanban och enligt respondenten 

använder de något de kallar för “scrummish” som är en anpassning. Respondenten nämner 

också att det är få som använder scrum “by the book” utan att man istället alltid anpassar 

processen. 

 

4.2.2 Kundkontakt och kravhantering  

Skulle det vara så att product owner är kunden sker möten med kunden väldigt ofta enligt 

respondenten och om så inte är fallet sker möten vid sprintdemos eller liknande. Det kan alltså 

skilja sig hur många möten som sker med den faktiska kunden, något som understryks inom 

ramverkets normativa utsagor är att möten ska ske dagligen. 

Respondenten säger att de arbetar aktivt med sprintdemos i de projekt de är med i. Exempel 

på vad de visar för kunden är allt från prototyper till skisser eller kod. Respondenten tycker 

också att man ska dema allt som man utvecklar, en värdering som delas av agila metoder. 

 

Kunden är enligt respondenten på plats när det är sprint- och planeringsdags, ofta när man 

förbereder nästkommande sprint. Det måste alltid finnas en kanal till kunden hela tiden 

eftersom man annars skulle kunna bli låst under en hel sprint förklarar respondenten och för 

att motverka det använder de bland annat ett ärendehanteringssystem som heter Jira eller 

chattkanaler eller liknande.  

Sådana lösningar på distans kan i vissa fall lösa kommunikationen mellan utvecklare och 

kund men ramverket säger att agila metoder ändå förespråkar att möten ska ske fysiskt och 

dagligen. 
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Ju mer aktiva intressenterna är desto större är chansen att det blir ett framgångsrikt projekt, 

men ofta kan det variera från väldigt aktiva intressenter till på snudd på delaktighet i 

utvecklingsprojekt enligt respondenten. Aktiva intressenter är som sagt en del av det agila 

tänket och enligt en best practise som finns i ramverket bör intressenterna alltid försöka hållas 

så aktiva som möjligt, vilket i detta fall skiljer sig beroende på intressenten. 

 

Med förändringar av krav förklarar respondenten att kravställare beskriver vad de vill ha, vad 

som ska vara uppfyllt utan att riktigt ha tänkt igenom hur saker ska fungera och vara 

utformade. Sedan börjar utvecklingsarbetet och inte kort därefter kommer nya frågor och 

krav. De senaste projekten respondenten var involverad i har man frågat kunden vad de vill 

ska fungera när ett visst krav implementeras. Det tvingar kunden att tänka till en extra gång 

och arbeta igenom de krav de önskar en eller två gånger till. Enligt agila metoder ska man 

vara öppen för att krav förändras och den taktik som beskrivs här, där man får kunden att 

tänka till en extra gång, kan fungera som ett dubbel-eggat svärd då man dels får bra krav från 

början men även kan avskräcka kunden från att komma med fler krav. Detta kan i slutändan 

leda till att kunden inte blir lika tillfredsställd vilket är en av värderingarna inom agila 

metoder enligt ramverket. 

 

Vad förändrade krav leder till är mer implementation, kravarbete, driftsättningar, hänsyn till 

olika API:er och olika miljöer. Respondenten förklarar att det blir en ny testomgång, att ett 

nytt testteam kanske måste allokeras om så är fallet. Respondenten menar att det handlar om 

att prioritera. Vanligtvis finns det en stor önskelista med krav som systemet ska kunna 

uppfylla och ibland kanske systemet inte uppfyller de kraven eftersom kunden anses vara en 

omogen kravställare som inte har visioner över vad som kan göras och inte. Skulle det finnas 

en stor kravmängd så handlar det mycket om att prioritera vad som är viktigt och hur man ska 

kunna leverera det så fort som möjligt hävdar respondenten. Allmän prioritering sker i samråd 

med product owner eller verksamheten. 

 

4.2.3 Leverans 

Den bild av fungerade programvara som målas av respondenten är att det är en programvara 

som utvecklats, har testtäckning via enhetstester, gått igenom de steg som definierats, som till 

exempel acceptanstest eller systemtest. Respondentens syn på begreppet Definition of done är 

när man som till exempel utvecklare lyckats skrivit tester, lyft och commit:at (lämnat in) 
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koden samt testat den i form av någon testmiljö och även fått commit från testerna som körs 

där. Det kan både vara automatiska eller manuella tester påpekar respondenten.  

 

Leveransen av fungerade programvara sker under olika former då det sker tre leveranser per 

år i vissa projekt medan andra arbetar fullskaligt med continuous delivery då det sker ett par 

leveranser om dagen. Det är väldigt olika, men snittet är var tredje vecka eller oftare och har 

man en sprint som är två till tre veckor lång är det alltid leveranser i slutet av den. Att följa 

den normativa utsagan från ramverket att leverera kontinuerligt kan alltså vara svårt alla 

gånger, men tanken är att man ska sträva efter detta. 

 

Det mest vanliga är att det sker leverans av inkrement, särskilt om man sitter och löpande, 

förvaltar, vidare- och nyutvecklar ett system som redan ligger i produktion menar 

respondenten. Däremot om man börjar om från noll och det är en webbplats eller produkt som 

ska levereras kanske man istället levererar den fullständiga mjukvaran. Det är 50/50 fyller 

respondenten i. Idealt så ska man enligt ramverket leverera programvaran inkrementellt 

oavsett om det är ett nytt projekt eller ett redan påbörjat. Detta för att ge bättre fokus inom 

utvecklarteamen men även för att det underlättar för kunden när den får se fortlöpande 

utveckling av programvaran. 

 

4.2.4 Testning och kvalitetssäkring 

Generellt arbetar de mycket med enhetstestning, testdriven utveckling på både front- och 

backend på företaget. Respondenten berättar att de arbetar med continous integration och att 

det förekommer hos alla deras kunder. När man comittar sin kod kommer alla enhetstester att 

köras direkt och skulle man ha kommit så pass långt att man kommit till continuous delivery 

finns det en så kallad “pipeline”. Respondenten förklarar att steg ett är commit, steg två, att 

bygga och köra alla tester och steg tre, att utveckla i en viss miljö där man kör funktions- eller 

integrationstester och liknande. Utifrån ett utvecklarperspektiv beskriver respondenten att det 

sker automatiserat och att de arbetar hårt för att allt de skriver ska kunna bli releasebart hela 

tiden och gå igenom testerna. Ramverket menar att testning ska ske kontinuerligt och enligt 

respondentens utsagor så följer företaget den normativa utsagan. Continous integration är 

även en best practise som föreskrivs av ramverket. 
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4.2.5 Tidsplanering  

I projekten respondenten varit med och tidsestimerat handlar det om nedbrytning. Det finns 

olika metoder för tidsuppskattning och stora moduler är ofta svårare att estimera jämfört med 

små moduler. Att estimera en sprint är en helt annan sak eftersom man då arbetar utifrån en 

backlog och poängsätter de uppgifter som finns. Hur man på företaget sköter 

tidsuppskattningen av vilka uppgifter som ska utföras sker på planeringsmöten, scrummöten 

eller liknande. Respondenten förklarar att planeringen av projekt dokumenteras med 

ärendehanteringssystemet Jira med olika “plugins”. På företaget har man även dokumenterat 

planeringen av projekt med kalkylbladsprogram som Excel och Google spreadsheet. 

Ramverket föreskriver användning av backlogs och andra dokument, samt planeringsmöten, 

precis som företaget använder sig utav. 

 

4.2.6 Utvecklingsteamet  

I små utvecklingsteam är det oftast ganska bra samarbete enligt respondenten och skulle 

svårare problem uppstå brukar man tillämpa parprogrammering. Utvecklingsteamen brukar 

vara tvärfunktionella och innehåller alla typer av kompentenser som till exempel front- och 

backend utvecklare. 

Ju duktigare utvecklare det finns i utvecklingsteamet desto mindre är behovet av en Scrum 

master och då kan utvecklingsteamet istället hantera backloggen på egen hand. Enligt 

respondenten brukar man inte tilldela någon rollen som Scrum master utan istället delar de 

som ingår i utvecklingsteamet på rollen. Alla i utvecklingsteamet tar ansvar för att förbättra 

och uppdatera det som ska göras. Detta kan tolkas som att teamen är självorganiserade, ett 

centralt koncept inom agila metoder enligt ramverket. 

 

När man sätter ihop utvecklingsteamen beskriver respondenten att man försöker hitta ett 

tvärsnitt, hitta personer som fungerar ihop, som kan parprogrammera och är sociala samt 

personer som skulle fungera med resten av utvecklingsteamet. Det handlar inte bara om att 

hitta tekniska personer utan att hitta teamdynamiken som ska utgöra ett utvecklingsteam. Hyr 

man in specialistresurser försöker man fördela dem över utvecklingsteamen för att få ett 

kunskapsutbyte för sin egen personal förklarar respondenten. Det handlar alltså om att ge 

teamet en bra dynamik och se till att kunskapsskapandet främjas, vilket är helt i linje med det 

agila tänket. 

Nuförtiden sitter inte alla tillsammans och utvecklar, det är ganska blandat förklarar 

respondenten. Det är mycket enklare att sitta i samma rum. Det ställs mycket högre krav på 
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utvecklingskommunikationen och verktyg bara man är ett kvarter ifrån varandra. Det brukar 

vara 50/50, ibland sitter man och utvecklar med utvecklingsteamet och i hälften av fallen är 

någon annan aktör med.  

 

Hur kommunikationen i utvecklingsteamen ser ut mellan individer beror på hur mogna 

utvecklingsteamen är. I mogna utvecklingsteam gör man det som är enklast och det är vanligt 

att man använder sig av chattkanaler, även om man sitter emot varandra. Respondenten 

förklarar att det blir en dokumenterad effekt av det, att man kan kolla av vad som hänt under 

dagen när man varit borta. Ramverket säger att kommunikationen ska ske muntligt, ansikte 

mot ansikte, vilket alltså inte sker hos detta företag oftast. 

 

Hur uppgifter administreras beror på vilka utvecklingsteam vi har berättar respondenten. Ofta 

används ärendehanteringssystemet Jira som används för att utföra olika “tasks” och ofta 

används också post-it lappar på en whiteboard över en sprint som ska göras. Hur uppgifterna 

administreras beror också på om utvecklingsteamen sitter distribuerat eller inte förklarar 

respondenten. 

 

4.2.7 Utvärdering  

På företaget utvärderas arbetet på lite olika sätt förklarar respondenten. Ofta använder man sig 

av retrospektiva sprintar om det skulle visa sig att någonting inte fungerar. Då får man bra 

återkoppling över saker som inte har fungerat eller vilka personer man behöver hjälpa inför 

nästkommande sprint. Respondenten beskriver att det alltid sker någon form av utvärdering 

efter varje sprint. I projekt man är med i finns en linjeorganisation som man får utvärdering 

ifrån, till exempel på vad som fungerar bra och på vad som inte fungerar. Därmed sker det 

utvärdering så som det föreskrivs i ramverket. 

 

Hur ansvaret delas upp i projekt beror på senioritet berättar respondenten. Det brukar finnas 

en dedikerad verksamhetsperson som kan svara på verksamhetens frågor och bland annat kan 

man ha en product owner som har verksamhetskunskap eller en product owner som exekverar 

verksamheten. Har men en stark product owner kan man kanske eliminera rollen Scrum 

master. I drömteamen enligt respondenten ingår fyra till fem personer. Skulle 

utvecklingsteamen vara för stora blir det svårmanövrerat. På företaget brukar man sätta upp 

utvecklingsteamen så man har ett tvärsnitt, att man har de kompetenser som krävs för att 

kunna ta sig an vilka “tasks” som helst. Det kan vara utvecklare eller personer som arbetar 
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med front- och backend, någon som är grafiker, Scrum master eller administrativt lagd. Det 

brukar också finnas en projektledare som kan svara mot en styrgrupp förklarar respondenten.  

 

Hur man bäst tar lärdom av gamla projekt inför nya är genom att prata, kommunicera. Det 

beror också på kunden förklarar respondenten. I vissa fall kanske man inte alls tar lärdom av 

gamla projekt utan bara tar med sig den verktygssvit som användes under föregående projekt. 

Ofta är det så att man har med sig erfarenhet från ett tidigare projekt när man går in i ett nytt.  

4.3 Företag C 

4.3.1 Om företaget 

Företag C arbetar med systemutveckling och är verksamma över stora delar av Sverige. 

Respondentens nuvarande titel är projektledare/scrum master och har erfarenhet av agila 

metoder sedan 2009. Respondenten definierar agila metoder som något ”lättrörligt”, att man 

vågar prova, vågar testa och vågar iterera dig framåt mot en lösning. Företaget använder sig 

av en kombination mellan Scrum och Kanban som är anpassat för att passa företaget. 

4.3.2 Kundkontakt och kravhantering 

Möten med kund sker varje vecka, minst en gång i veckan och man har då ett heldagsmöte där 

man diskuterar hur utförandet av sprintplaneringen kommer gå till, samt visar upp demos av 

det man arbetar med. Det visas även prototyper och powerpointbilder som visar hur det kan se 

ut. Det sker även möten via Lync varje vecka där det är möjligt att ställa frågor och diskutera 

saker som ligger i backlog. Enligt respondenten brukar intressenterna vara väldigt aktiva och 

bidrar med egna idéer. Allt detta förutom att man har möte en gång i veckan med kund 

stämmer väl överens med de normativa utsagor, centrala koncept och värderingar som lyfts 

fram i ramverket. Ramverket säger att mötena bör ske dagligen. 

Enligt respondenten vill man gärna få in rätt krav från början så att man kan ta hänsyn till det 

om det behövs göras en omstrukturering i databasen. Kommer ett krav in sent i processen så 

innebär det omplanering i form av att man får skjuta på vissa saker enligt respondenten. Vissa 

saker kommer inte vara möjliga att leverera på specifik tid utan man får skjuta upp det. 

Kravarbetet bollas fram och tillbaka kontinuerligt med kunden men det finns ingen 

dokumentation över kraven. Ramverket säger att den täta kontakt som man bör ha med 

kunden ska underlätta för att hantera nya krav eller önskemål. Respondentens uppfattning om 

hur de arbetar verkar peka på att kontakten gör just det.  
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4.3.3 Leverans 

Respondentens definition av fungerande programvara är att programvaran ska finnas hos kund 

och det ska vara möjligt för dom att kunna köra den, annars har du inte levererat någonting. 

Definition of done är enligt respondenten när du genomfört test, dokumenterat, sett till att 

systemet bygger och att man ska ha utvecklat en del av det. Detta skulle man kunna säga är en 

definition som överensstämmer med ramverkets beskrivning av Definition of done, då den ger 

en överblick över det arbete som lagts ned för att få något att nå den statusen.  

Leveransen av programvara sker genom små delleveranser men även fullständiga lösningar. 

Respondenten ser gärna att någon form av fungerande programvara levereras genom små 

delleveranser. När det varit möjligt har man levererat lite åt gången, till exempel betaversioner 

av systemet som sedan har funktioner som exempelvis endast admin har tillgång till för att 

kunna testa. Ramverket säger att delleveranser och inkrementella leveranser ska användas 

med fördel för att kunden ska kunna se den utveckling som utförs och känna sig delaktig. 

Företaget arbetar enligt respondenten med detta och är således i linje med ramverket. 

För att kontinuerligt förbättra funktioner har det enligt respondenten funnits team avsatta till 

att endast göra just det, gå igenom, rensa upp, ordna saker som orsakat fel och rent allmänt se 

över arkitektur och design. Respondenten menar att när man bygger system snabbt blir det 

aldrig riktigt som man hoppats på, samt så tillkommer nya krav vilket gör att man måste 

justera exempelvis design. Ramverket säger att iteration inom agila metoder är just detta, att 

man hela tiden reviderar funktioner och förbättrar programvaran som utvecklas. Företaget har 

alltså haft hela team avsatta till att endast utföra detta. 

4.3.4 Testning och kvalitetssäkring 

För att kontrollera programvaran som utvecklas så menar respondenten att man skriver 

testdriven utveckling, med enhetstest i koden. Man skriver testerna först för att sedan 

utveckla. En automatiserad rutin som sker i bakgrunden. En annan form av test som man 

enligt respondenten behöver ha är någon form av användartester eller att man genomför tester 

så som kunden skulle göra, klicka på fel ställen, se till så att allt är rättstavat. Acceptanstest är 

något som också genomförs, fast där ligger ansvaret på kunden. Testningen sker varannan 

vecka i varje sprint där det finns testare som enbart genomför dessa. Just i detta fall nämner 

respondenten test driven design vilket är en best practise i ramverket. Testerna sker 

kontinuerligt och man har även dedikerade tester, precis som ramverket säger att man bör ha. 



35 
 

4.3.5 Tidsplanering 

Sprintarnas längd är två veckor, när respondenten arbetar efter Kanban sker inte sprintarna 

formellt på det sättet men de har använt sig av en form av tidsuppstyckning av tiden för att 

veta hur ofta de ska ha värdefulla möten istället för att ha de för sakens skull. Med ramverket 

som hjälp kan man se att företaget skulle kunna nyttja verktyg såsom JIRA för att underlätta 

sin tidsplanering. 

Produktägaren prioriterar vad som ska göras och vad som inte ska göras samt i vilken ordning 

det ska utföras. Dyker det upp något akut så tas oftast ett snabbt beslut av teamet. Är det något 

som uppfattas som osäkert så tas beslut efter att ha pratat med produktägaren. Finns det 

exempelvis två uppgifter där det är svårt att sätta ett värde så utför man den enklaste uppgiften 

först.  Precis så som det föreskrivs av ramverket så är det produktägaren som avgör 

prioriteringen. Förslagsvis skulle man även kunna använda sig av planeringspoker. Dessutom 

framgår det inte huruvida det sker någon dokumentation av det man kommer fram till vid 

dessa diskussioner. 

Ibland gör man en riskbedömning som oftast sker mellan produktägare och projektledare, där 

lead developers medverkar ibland. Enligt respondenten utför man detta alltför sällan. 

Identifieras en risk så tar man hjälp av produktägaren som har möjligheter att styra över 

projektet på sin sida, de kan till exempel prata med driftsavdelningen om vissa saker och driva 

på saker på sin sida. Riskerna har dokumenterats i word dokument där man listat riskerna, 

inget mer än så. De har inte klassificerats mer än att de satt en siffra på sannolikhet för att 

risken inträffar samt en siffra för hur stor konsekvensen är om risken skulle inträffa. Precis 

som respondenten säger så kan det vara så att riskbedömningen sker allt för sällan, något som 

man alltid bör göra enligt ramverket. Överlag överensstämmer dock företagets 

tillvägagångssätt med den som föreskrivs i ramverket, när riskbedömningen väl sker. 

4.3.6 Utvecklingsteamet 

Utvecklingsteamen sätts ihop närmast organiskt enligt respondenten genom att man börjar 

göra en förstudie där man träffar kunden, samlar in kraven, läser kravspecifikationerna och 

försöker få en uppfattning av vad det är som ska göras. Det är oftast rutinerade utvecklare som 

genomför förstudien och sedan fyller man på med personer allt eftersom. Respondenten 

menar att eftersom vi arbetar i en konsultvärld så innebär det inte alltid att man får tag i rätt 

personer, utan man får ta de som finns tillgängliga. Att det sker organiskt kan tolkas som att 

det finns en grad av självorganisering, vilket ramverket menar att det bör finnas. Dock verkar 

teamen inte vara helt självorganiserade då de inte delar upp ansvar och uppgifter helt själva. 
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Kommunikationen inom utvecklingsteamet sker alltid ansikte mot ansikte när man sitter 

tillsammans, något som förespråkas av ramverket. Ett annat sätt som nämns är skype, då ett 

exempel nämns där två team suttit 30 meter ifrån varandra.  

Rollerna inom teamet som nämns är Scrum master, lead developers, developers och testare, 

där skillnaden mellan lead developer och developer enligt respondenten är att lead developers 

fattar mer avgörande designbeslut när det inte är lämpligt att en hel grupp ska fatta beslut i 

varje enskilt designbeslut.  

För att administrera uppgifter som ska utföras så används en Kanban tavla, de använder sig 

även av ett elektroniskt verktyg som heter Kanban flow. Detta kan ses som en tillgivenhet till 

den värdering i ramverket som manar till att öka visualisering av arbetsprocessen. 

4.3.7 Utvärdering 

Utvärdering utförs i retrospektiv som körs varannan vecka. Respondenten nämner att man 

skriver lappar och sätter upp på en tavla och ser vad folk har för problem, vad de tycker 

fungerar, vad som inte fungerar och sedan diskuterar man kring detta. Var annan gång hade 

man ett mer experimentellt retrospektiv. Utvärdering sker väldigt mycket internt inom 

gruppen, där man tar till sig feedback om någon har synpunkter på något som inte fungerat 

som man sedan tar upp på nästa retrospektiv. För att ta lärdom från tidigare projekt så 

försöker de alltid få med sig personer med erfarenhet från tidigare projekt vid uppstart av ett 

nytt projekt men det finns ingen formell överföring. Allt detta överensstämmer med de 

normativa utsagor som skildras i ramverket. 

4.4 Företag D 

4.4.1 Om företaget och respondenten  

Företag D är ett IT-konsultföretag. Respondenten har arbetat med agila metoder sedan 2005, 

2006 då man först kom i kontakt med Scrum och efter att ha läst på ytterligare om Scrum 

fastnade respondenten på det agila spåret. Respondentens definition av agila metoder är att 

man ska tänka utifrån de agila värderingarna, manifestet.  

Det gäller att titta förbi metoderna, som Scrum och istället fundera på hur man ska agera i 

olika lägen förklarar respondenten. Man ska försöka främja en dialog framför att skriva 

kontrakt och hamna i dispyter med kunder. Respondentens nuvarande titel är konsultchef och 

de agila metoder man arbetar med på företaget är Scrum och Kanban, främst Scrum, men 

även Kanban när det handlar om förvaltningsrelaterade åtaganden. 
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4.4.2 Kundkontakt och kravhantering 

På företaget är det väldigt olika hur ofta man har möten med kunden. Om respondenten själv 

fick bestämma skulle man stämma av med kunden dagligen. Det behöver inte vara fysiska 

möten förklarar respondenten, men att kunden är med på morgonmöten eller att man har 

mailkontakt eller någon form av dialog. Många kunder har dock inte tid att ha möten så pass 

ofta som man skulle vilja vilket gör att man kanske får nöja sig med att stämma av med 

kunden en gång i veckan. Målet är att ha en så tät kundkontakt som möjligt. Ramverket menar 

att kontakten ska ske dagligen och helst ska möten ske fysiskt på plats. Företaget har således 

brister på detta område då de inte verkar ha kontakt med de kunder mer än en gång i veckan. 

 

På företaget visar man så mycket man kan för kunden. Respondenten menar att om man 

arbetar i en process, handlar det mycket om feedback och kommunikation som betyder att 

man snabbt måste kunna visa någonting för kunden. För tillfället arbetar man mycket med 

designdokument ur ett front-end perspektiv.  Att visa saker för kunden är ett centralt koncept 

inom agila metoder enligt ramverket och företaget arbetar med det enligt respondenten. Dock 

nämns inte prototyper eller liknande i vad som visas upp för kund. Detta kan tyda på att 

faktisk programvara ej visas och kunden således inte är helt med i utvecklingen. 

 

Hur aktiva intressenterna är i projekt varierar, men de flesta av våra kunder är aktiva berättar 

respondenten. För oss som konsultbolag är det viktigt att kunderna är aktiva eftersom det är vi 

som får stå till svars i slutändan om projektet skulle gå över den planerade tiden. Återigen är 

det viktigt att man har en tät dialog med kunden för att inte riskera att projekt misslyckas 

förklarar respondenten. Ramverket säger att intressenter som ej är aktiva bör uppmanas att 

engagera sig mer, vilket verkar vara viktigt för företaget enligt vad som framgår från 

respondentens svar. 

 

Genom att ha täta avstämningar och en tät dialog med kunden uppstår inte oförutsedda krav i 

samma utsträckning. Skulle en stor förändring komma sent i utvecklingsprocessen kan det bli 

kostsamt menar respondenten. 

4.4.3 Leverans 

Fungerande programvara likställer respondenten med en Definition of done, en definition av 

vad som är färdigt. Definition of done är enligt respondenten något man kommer överens om i 

utvecklingsteamet, till exempel att saker ska vara testade, hålla en viss kvalité och vara 

enhetstestade.  
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Leverans av programvara till kund varierar beroende på hur många kunder man har samt vilka 

kunder man arbetar mot. Respondenten berättar att det kan vara allt från en gång i månaden, 

en gång i halvåret eller en gång om året. På företaget förespråkar man täta leveranser och man 

arbetar också mycket med att leverera delmängder i olika slag. Att leverera olika delmängder 

eller inkrement som ramverket benämner är en viktig del av det agila tänket. Att däremot 

leverera så få gånger som en gång per halvår eller per år kan man inte se som att leverera 

kontinuerligt.  

 

4.4.4 Testning och kvalitetssäkring 

Hur man kontrollerar och testar programvaran man utvecklar på företaget varierar. Enligt 

respondenten arbetar man ofta med testautomatisering för att kvalitétssäkra, samt manuella 

tester av olika slag. Har man inte gjort automatiska tester blir det ofta jobbigt när man ska 

börja arbeta med regressionstester eller liknande. För det mesta är kunden involverad och 

testar förklarar respondenten. Utvecklarna har ett ganska stort ansvar när det gäller tester.  

 

Testning på företaget sker löpande beroende på hur stora projekten är. I mindre projekt 

behöver man inte vara lika strikt och formell i hur man testar förklarar respondenten. I större 

projekt har man ofta en testledare som tagit fram en testprocess. Systemtester och andra tester 

som ligger nära utvecklarna körs varje dag. Respondenten berättar att man också har sviter 

med till exempel regressionstester som man kör inför varje leverans.  

Man har alltså tester kontinuerligt (varje dag) och även särskilt tillägnade testare vilket är helt 

i linje med vad ramverket förespråkar. 

 

4.4.5 Tidsplanering 

På företaget brukar sprintarna vara mellan två till fyra veckor enligt respondenten. När man 

går in i ett projekt gör man en estimering samtidigt som man är beredd att omvärdera förklarar 

respondenten. Man använder sig av olika verktyg som till exempel planeringspoker som 

används när man ska estimera ett projekt eller story points beroende på vad man kommer 

överens om i utvecklingsteamet. Respondenten beskriver att user stories är vanligt när man 

dokumenterar planeringen i ett projekt. Det kan vara aktuellt med use cases som blir större 

varianter, men det mest vanliga är user stories. Enligt ramverket kan planeringen ske på ett 

antal olika sätt, huvudsaken är att den sker och att adekvat dokumentation förs, vilket sker i 
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detta fall. Man använder även planeringspoker, vilket är ett av ramverket föreslaget 

tillvägagångssätt. 

 

Vad som ska prioriteras utför man i samråd med kunden förklarar respondenten. Man vill att 

produktägaren ska prioritera saker som ska göras tillsammans med utvecklingsteamet. Detta 

överensstämmer med den normativa utsagan om planering i ramverket, dock bör detta ske 

dagligen i samband med mötena med kund. Av det som står i (4.4.2 Kundkontakt och 

kravhantering) att döma så sker dock inte möten dagligen. 

 

På företaget arbetar man med risker i olika skeden. När man tar fram risker finns personer 

med av senior karaktär som gör en riskbedömning och sedan skapas ett business case utifrån 

riskbedömningen, en kalkyl på det. Riskhanteringen är mer löpande förklarar respondenten. 

På företaget skriver man statusrapporter varje vecka som innehåller risker samtidigt som man 

diskuterar risker med kunden. Riskerna dokumenteras ofta i Excel-mallar eller i 

statusrapporter. Risker kan även dokumenteras i riskhanteringsverktyget TFS, team 

foundation server, beroende på vilket projekt det är. Riskhanteringen och riskbedömningen 

kan således bedömas som adekvat och helt i linje med det som föreskrivs av ramverket. 

 

 

4.4.6 Utvecklingsteamet  

Utvecklingsteamen på företaget arbetar utifrån en Scrum liknade variant där man har sina 

“daily scrums” eller morgonmöten. Respondenten förklarar att de man arbetar med sitter man 

även tillsammans med, man ser till att arbeta och utföra uppgifter tillsammans. Det kan vara 

till exempel parprogrammering för att lösa problem. Respondenten anser att det är viktigt att 

vara duktig som individ, men även att kunna samarbeta. Utifrån det svar respondenten ger kan 

man se att fokus ligger på individerna vilket är en värdering inom agila metoder enligt 

ramverket. 

 

Alla sitter inte tillsammans och utvecklar eftersom man på företaget arbetar distribuerat. En 

brist enligt ramverket som förespråkar colocation. För att kunna kommunicera med varandra 

använder man bland annat Lync, Skype och andra kommunikationsmedel för att kunna ha 

telefon och videokonferenser. När man sätter ihop utvecklingsteam på företaget försöker man 

sätta rätt personer i rätt utvecklingsteam och ofta är flera av företagets nyckelpersoner 

involverade i flera utvecklingsteam. Kommunikationen sker mellan utvecklingsteam och 
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utvecklare men inte på det sätt som ramverket förespråkar, vilket är ansikte mot ansikte, vilket 

även kan ses som en brist. 

 

Nyckelpersonerna brukar vara “lead developers” eller de som är lite mer seniora som går in 

och stöttar. Respondenten förklarar att han brukar vara med och sätta ihop utvecklingsteamen. 

Utvecklingsteamen är inte självorganiserade, men till en viss del. När man fått ihop rätt 

personer brukar utvecklingsteamen ofta organisera sig själva. Ramverket menar att teamen 

bör vara självorganiserade även vid utformning, vilket inte sker på detta företag. Teamen blir 

ofta självorganiserade vid ett senare skede. 

 

4.4.7 Utvärdering  

På företaget arbetar man med retrospectives och helst ska man ha det efter varje iteration eller 

sprint förklarar respondenten. Man brukar ha en workshop eller liknande då man räknar upp 

sådant som gått bra eller mindre bra samtidigt som man frågar sig vad som behöver göras för 

att bli bättre i framtiden. På företaget tar man lärdom av problem från gamla projekt genom att 

arbeta med retrospectives. Respondenten tycker att förändringsarbetet är en viktig del av den 

agila processen eller de agila värderingarna. Vid uppstarten av nya projekt försöker man 

involvera seniora individer som har tidigare erfarenhet av andra projekt. De seniora 

individerna är med som mentorer och stöd och respondenten tror mer på mentorer och 

seniorer framför dokumentet som man får överlämnat. Utvärderingen sker således i linje med 

vad ramverket förespråkar.  

 

4.5 Sammanställning av företagsanalys 

 

 

Kategorier                

 

Finns det skillnader? 

 

Förklaring                   

  
  

 

Kundkontakt och 

kravhantering 

 

Nej 

 

Företagen följer inte de 

riktlinjer som förespråkas i det 

teoretiska ramverket och är 

bristfälliga när det kommer till 

kontinuerlig kundkontakt.  
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Leverans 

 

 

Ja 

 

Alla företag förutom företag d 

följer upp till det som står 

beskrivet i det teoretiska 

ramverket. Vad som förespråkas 

i ramverket är att ha 

kontinuerliga leveranser.   

 

 

Testning och 

kvalitetssäkring 

 

 

Nej 

 

Företagen följer det som 

förespråkas i det teoretiska 

ramverket vilket är att 

kontinuerligt använda sig av 

tester.  

 

 

Tidsplanering 

 

Ja 

 

Alla företag följer ramverket 

förutom företag c som till en viss 

del inte följer det som 

förespråkas i det teoretiska 

ramverket, vilket är att göra 

kontinuerliga riskbedömningar. 

 

 

 

Utvecklingsteamet 

 

                           Ja 

 

Företag a och c förhåller sig till 

det som förespråkas i det 

teoretiska ramverket medan 

företag b gör det till en viss del 

och företag d inte alls. Vad som 

förespråkas i ramverket är 

självorganiserade 

utvecklingsteam och 

kommunikation ansikte mot 

ansikte.  

 

 

 

Utvärdering  

 

Nej 

 

Företagen följer det som 

förespråkas i det teoretiska 

ramverket vilket är att 

kontinuerligt utvärdera det 

arbete som gjorts.  
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt tolkas resultatet och analysen som tagits fram med hjälp av ramverket samt 

sammanställningen av företagsanalys. En diskussion kommer föras om det finns påtagliga 

skillnader och likheter mellan de intervjuade företagen. Det kommer framföras argument ur 

ett kritiskt perspektiv, huruvida ramverket fyller sitt syfte samt en generell diskussion om 

resultatet av empirin som insamlades. 

 

De tankar vi framförde i början av studien handlade om den grad av adoption som förekom 

hos företag när det gäller agila metoder. Där påstod vi att man inte använder sig av alla de 

beståndsdelar som finns i en agil metod. Man väljer kanske att använda sig av exempelvis 

Continuous integration, men inte Test driven design. Vi påstod även att företagen blandar 

olika metoder och på så sätt situationsanpassar. 

Alla de företag som vi intervjuade visade detta på ett eller annat sätt. Exempelvis använder sig 

Företag A utav colocation, det vill säga att alla utvecklare sitter på samma plats och utvecklar 

men man har däremot inte valt att använda till exempel självorganiserade team. Som nämnt 

finns det tidigare studier som uppvisar samma resultat, exempelvis (Norton, 2008; West & 

Grant, 2010). Alla företag förutom Företag A sade sig använda mer än en agil metod. Företag 

B sade till och med att de använder en självutvecklad variant av Scrum som de kallar för 

Scrummish.  

Hur metoderna tillämpas tror vi beror på hur projektet ser ut. Vissa projekt har olika 

förutsättningar vilket kan leda till att företag väljer att inte tillämpa alla beståndsdelar ur en 

agil metod för att de helt enkelt inte behövs. Kompetensen och även ekonomiska faktorer 

inom utvecklingsteam skulle kunna bidra till att vissa delar inte kan tillämpas. 

Vi hade från början en osagd tanke om att den dagliga kontakten med kund skulle kunna bli 

svår för företagen att följa. Det visade sig sedan att vid jämförelse med ramverket så var 

kundkontakten bristfällig på alla företag. Man hade inte dagliga möten med kunden, så som 

man bör enligt agila metoder, utan oftast kanske en gång per vecka. Detta kan bero att det rent 

praktiskt är väldigt svårt för kunden att finna tid att ha möten dagligen. Respondenten på 

Företag D uttryckte samma sentiment, viljan är att kontakten ska ske dagligen men att bristen 

på tid var problemet.  En tanke som slog oss var att brist på daglig kontakt med kund kan leda 

till konsekvenser på andra områden. Till exempel kan prioriteringen påverkas för att man inte 

har dagliga möten med kunden. Detta är förutsatt att kunden sköter eller på något sätt är 

delaktig i prioriteringen. Exempelvis kan man ha arbetat på någonting i en vecka (om mötena 
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sker en gång per vecka, i vissa fall var det mer sällan än så) som kunden anser har låg 

prioritet.  

Vi tror att undersökningen hade stärkts om vi hade haft fler respondenter. Fler respondenter 

hade även kunnat stärka vår frågeställning huruvida företag tillämpar agila metoder så som de 

är tänkta att tillämpas. De svar vi fick utifrån intervjuerna gav oss en inblick i de enskilda 

respondenternas föreställningar om hur just deras företag tillämpar agila metoder. Detta kan 

anses utgöra en liten del av alla företag som arbetar med agila metoder inom IT. Anledningen 

till det låga antalet intervjuer är främst på grund av att endast ett fåtal företag ställde upp på 

intervjuer. Vi hade uppskattat att våra intervjuer skulle vara cirka 30 minuter, men ofta 

överskreds den estimerade tiden. Detta i samband med att respondenterna inte kunde avsätta 

mer tid för intervjuerna vilket gjorde det svårt för eventuella följdfrågor eller ytterligare 

frågor. 

Problemformuleringen centrerade kring att det agila arbetssättet är väldigt brett och att det 

således kan bli svårt att lära sig alla aspekter kring det. Vår lösning var som sagt att framställa 

ett ramverk som kondenserar det agila tänket till ett antal komponenter (centrala koncept, 

värderingar, etc). 

Därmed är det inte sagt att man kan rikta kritik mot ramverket. Några kritiska påståenden vi 

identifierat genom diskussion är: 

Ramverket behandlar till exempel inte alla agila metoder.  

Subjektiviteten i ramverket kan ifrågasättas. De delar som skulle utgöra ramverket baserade vi 

på den litteraturstudie som genomfördes, då vi ansåg att dessa delar var de mest relevanta för 

denna studie. Varför vi valde just dessa delar och begrepp i vårt teoretiska ramverk kan 

ifrågasättas då man anser att vi utelämnat andra viktiga och utmärkande tillämpningar som 

finns inom agila metoder.  

Ramverket som utformades för denna uppsats kan sägas ha validerats av  den empiri som 

insamlats. Vi såg att de centrala koncept, normativa utsagor, best practises, etc. som 

ramverket har överensstämde med hur respondenterna uppfattar agila metoder. Alla företag 

hade likheter och skillnader, som med hjälp av ramverket kunde belysas. Utan ramverket, 

vilket även hjälpte till vid utformningen av intervjufrågorna, hade det säkerligen varit 

betydligt mer problematiskt att få fram tillfredställande empiri, det vill säga empiri som direkt 

knyter an till de frågeställningar som vi hade.  
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6. Slutsats 
 

Avsnittet beskriver vad vi har kommit fram till och huruvida det stämmer överens med vår 

frågeställning, samt det vi kom fram till kring problemformuleringen. 

 

Fokus för denna studie var att undersöka den problemformulering som vi skapat och försöka 

finna lösningar för den. Den frågeställning som vi hade var: Tillämpar företag agila metoder 

så som de är tänkta att tillämpas? 

Det vi kom fram till med empirin som insamlades var att svaret på huvudfrågan blir nej. I stor 

utsträckning så säger man att man vill följa detta, men på grund av praktiska skäl blir det inte 

alltid så som man vill.  De intervjuade respondenterna sade sig alla följa det agila tänket och i 

viss utsträckning så stämde det påståendet, men det fanns områden som vissa negligerade på 

olika sätt.  

Olika förutsättningar gör att företagen anpassar metoderna olika. Vissa blandar in mer än en 

metod, andra bryter ut en metod till en specialanpassning. Alla beståndsdelar i en särskild 

metod används inte. Man väljer det som passar bäst för just sina förutsättningar. Somliga 

menade att vissa delar inte var  relevanta för deras företag. Dessutom så ändrade man vilka 

metoder man tillämpade beroende på typ av arbete som ska utföras. Man prefererar 

exempelvis Kanban vid förvaltningsärenden och Scrum vid utveckling av ett nytt projekt. 

De slutsatser vi kom fram till gällande problemformuleringen var att ramverket validerades av 

empirin då respondenternas uppfattning om agila metoder överensstämde med de delar av 

ramverket som vi tagit fram. Vi kom fram till att ramverket även kan användas för att få en 

överblick av hur agila metoder bör implementeras och vad det agila arbetssättet innefattar. 

Dessutom kan ramverket användas för analys av företag och se grad av implementation av 

agila metoder ur ett idealtypiskt perspektiv. Således blir vårt bidrag från denna studie att vi 

framställde ett ramverk som kan användas för att analysera empiri ur ett idealtypiskt 

perspektiv. Detta kan ses som en lösning till det tidigare etablerade problemet. 
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8. Bilagor 
8.1 Trello 

 

 

 

 

8.2 Intervjufrågor 

Erfarenhet (Vilken erfarenhet har ni av systemutveckling med agila metoder) 

Titel (Nuvarande titel) 

Inledande Frågor 

Vad är er definition av agila metoder? 

Vilken eller vilka metoder arbetar ni med? 

Leverans och iteration 

Hur ofta levereras fungerande programvara till kund? 
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Sker det leverans av inkrement eller fullständiga lösningar? 

Sker kontinuerlig förbättring av funktioner tills de anses vara bra? (iteration) 

Definition av begrepp 

Vad är fungerande programvara för er?  

Hur definierar ni definition of done? (dvs när något är klart, tex en prototyp som ska visas för 

kund) 

Planering av tid 

Hur långa brukar era sprintar vara? 

Hur uppskattas den tid som ett projekt kommer kräva? 

Hur sköts tidsuppskattningen av uppgifter som ska utföras? 

Hur dokumenteras planeringen av projektet? (tex user stories) 

Kravhantering 

Sker det mycket förändringar av krav?  

Är det jobbigt med förändrade krav? 

Finns det någon påtaglig skillnad mellan tidigt och sent förändrade krav?  

Vad leder förändrade krav till? 

Innebär det omplanering?  

Hur dokumenteras detta?  

Hur tas beslut om exempelvis krav? 

Dokumentation 

Vilka övriga artefakter/dokumentation skapas i utvecklingsprocessen (utöver det som nämns 

för krav, risker och planering) 

Samarbete och struktur inom utvecklingsteamet 

Hur ser samarbetet ut i utvecklingslaget (Ex verksamhetskunniga och utvecklare)? 

Hur sätter ni ihop utvecklingsteamen inför ett projekt (Självorganiserade?)?  

Sitter alla tillsammans och utvecklar? 



49 
 

Hur ser kommunikationen ut mellan individerna i utvecklingsteamet (ansikte mot ansikte?) 

Hur administrerar ni uppgifter som ska utföras (visualisering) 

Roller 

Har ni särskilt tilldelade roller inom utvecklingsteamet? 

Om ja, vilka? 

Innefattar rollerna bestämda arbetsuppgifter eller är det mer fritt? 

Samarbete med kund 

Hur ofta har ni möte med kunden?  

Hur ser dessa möten ut?  

Visar ni någonting för kunden? - Vad visas? (tex prototyper, design dokument etc) 

Hur ser kundkontakten ut? 

Hur ofta är kunden på plats?  

Skriftlig kontakt?  

Hur aktiva är intressenterna i projektet? 

Utvärdering 

Hur utvärderas arbetet? - Sker det någon utvärdering överhuvudtaget? 

Hur delar ni upp ansvar mellan de som arbetar med projektet (roller?) 

Hur tar ni lärdom av problem och lösningar från gamla projekt inför start av ett nytt projekt? 

(kunskapsskapande) 

Hur ser analys av kod som skapas ut? 

Testning och kvalitetssäkring 

Hur kontrollerar/testar ni programvaran ni utvecklar? (testning och kvalitetssäkring) 

Följdfråga:Hur ofta sker testningen? 

Använder ni test driven design? 

Prioritering och riskhantering 

Hur väljer ni vad som ska göras och vad som ska inte ska göras? (prioritering) 
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Hur ser er riskbedömning ut?  - hur hanteras risker? -  i vilket skede? 

Hur identifieras risker? 

Klassificeras riskerna? (tex kategoriseras i tex scope, budget, timeline etc) 

Hur dokumenteras riskerna? (risk burn down chart tex) 
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