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Sammanfattning 

Arbetar Migrationsverket agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Migrationsverket 
har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjort 
medvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studien 
försöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger att 
man arbetar med en agil systemutvecklingsmetod. 

För att undersöka detta har en fallstudie genom aktionsbaserad forskning utförts. 
Aktionsbaserad forskning är en variant av deltagande observation, där jag som 
forskare deltagit i arbetet samtidigt som studien har utförts. 

Till min hjälp för att utreda hur agil Migrationsverkets implementation av Scrum är 
har jag använt verktygen 4-Dimensional analysis tool (4-DAT) och Agile adoption 
and improvement model (AAIM). Dessa två analyseringsverktyg är hämtade ur 
Qumer och Henderson-Sellers ramverk Agile software solution framework. Resultatet 
av analysen har jämförts med resultatet av motsvarande analys utförd på 
Scrumguiden, som är grunden för Scrum. 

Studien visar att Migrationsverket arbetar agilt enligt 4-DAT. Detta eftersom de 
uppnår minst samma resultat i de olika delarna av 4-DAT, som motsvarande 
utvärdering av Scrumguiden i en studie utförd av Qumer och Henderson-Sellers gav.  

Även AAIM visar att Migrationsverket är agila i sin systemutvecklingsprocess. 
Eftersom de uppnår grundnivåerna i AAIM  som visar att en organisation arbetar 
agilt, men att det finns förbättringspotential.  
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för studiens bakgrund, syfte och frågeställning. Även 
avgränsningar och studiens målgrupp presenteras. 

1.1 Bakgrund och problematisering 
Systemutvecklingsmetoder kan delas in i två kategorier, klassiska sekventiella 
metoder, som till exempel Vattenfallsmodellen, och agila metoder, till exempel 
Scrum. I teorin är de traditionella metoderna bra, men de har visat sig svåra att 
använda fullt ut i praktiken.1  

En vanlig uppfattning om traditionella metoder är att de är för sekventiella och kräver 
mycket dokumentation och planeringsarbete. Tre faktorer som inte är förenliga med 
de höga krav på förändring som råder i dagens företagsklimat.2 

Agila metoder, även kallade lättrörliga metoder, representerar däremot, jämfört med 
de klassiska systemutvecklingsmetoderna, ett mer flexibelt sätt att arbeta. I lättrörliga 
metoder bedrivs arbetet iterativt och inkrementellt, det vill säga genom upprepning 
tills önskat resultat är uppnått och täta leverenser av ny funktionalitet,  hela tiden i 
nära kontakt med kunden eller beställaren. Detta för att säkra förankring hos 
beställaren och kunna svara upp mot nya krav och önskemål, som uppkommer under 
projektets gång.3 

Agila metoders fokus på människor snarare än dokumentation ses ofta som ett 
välkommet balansskifte mot det som är viktigast i systemutveckling, medarbetarna i 
processen. Qumer4 menar dock att det ofta saknas objektiva bevis för att de agila 
metoderna verkligen genererar den agilitet som de utlovar, och inte heller alltid den 
agilitet som efterfrågas i det agila manifestet.5 

Agil utveckling fungerar inte i alla projekt. Svårigheten ligger i att avgöra i vilka 
projekt en agil utveckling är lämplig. En av skaparna av det Agila manifestet, Alastair 
Cockburn, menar att myndigheter behöver lära sig agilt arbete, både hur man 
använder agila metoder och när man ska låta bli.6 

I praktiken är det få organisationer som är kapabla, tekniskt och mentalt, att arbeta 
med agil systemutveckling direkt vid införandet. En full övergång från ”klassisk” 

systemutveckling, till en agil dito, tar ofta flera år.7  

Det är en större process att ändra sättet att arbeta i en stor organisation, gentemot en 
liten organisation. Än idag är det många stora företag och myndigheter som inte 
provat på agil utveckling.8 Därför är det intressant att undersöka hur 
implementeringen av en agil metod har fallit ur på stor myndighet.  

                                                 
1 Cohn (2010) 
2 Cronholm (2008) 
3 Agil systemutveckling (2013) 
4 Qumer & Henderson-Sellers (2007) 
5 Agile Manifesto 
6 Wallström (2013) 
7 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
8 Computer Sweden (2010) 
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Migrationsverket har använt sig av Scrum som utvecklingsmetod i ungefär fem år. De 
har under denna tid arbetat in ”sin” version av Scrum, och hur de ser på roller, 
sprintar och de andra artefakterna som ingår i Scrum. De är med andra ord mogna för 
att undersöka hur väl de arbetar med metoden och hur agil deras systemutvecklings-
process är. 

För att utvärdera agiliteten hos Migrationsverket kommer jag att använda två verktyg, 
skapade av Qumer och Henderson-Sellers9, som heter 4-Dimensional Analytic Tool 
(4-DAT) och Agile Adoption and Improvement Model (AAIM). Med hjälp av dessa 
verktyg utvärderas hur agilt de arbetar utifrån ett antal faktorer, som till exempel 
flexibilitet, snabbhet och smidighet.10 

1.2 Syfte 
Syftet med fallstudien är att med hjälp av 4-DAT och AAIM undersöka hur agil 
Migrationsverkets implementation av Scrum är. 

1.3 Frågeställning 
Syftet och problemformuleringen leder fram till följande frågeställning för studien: 

 Hur agilt arbetar Migrationsverket med systemutveckling? 

1.4 Avgränsning 
Jag kommer inte att använda hela Qumers och Henderson-Sellers ramverk Agile 
software solution framework, utan bara de två verktygen 4-DAT och AAIM 
(motivering till detta beslut finns i avsnitt 2.4.4). 

På Migrationsverket är även Lean en del av systemutvecklingsarbetet genom 
rapporteringsverktyg och regelbundna möten, men eftersom det inte direkt anknyter 
till utvecklingsprocessen kommer det inte att behandlas i studien. 

1.5 Målgrupp 
Min huvudmålgrupp är den studerade verksamheten, vetenskapligt intresserade och 
studerande på Systemvetenskapliga programmet. Jag hoppas även att denna studie ska 
kunna bidra till organisationens verksamhet. 

1.6 Ordlista 
I Scrum finns ett antal begrepp som är specifika för just Scrum. Jag kommer att 
använda de svenska översättningar som presenteras i den svenska Scrumguiden11, 
som är en översättning av det engelska originalet av Schwaber och Sutherland.  

I empirin finns det en del engelska uttryck, som jag valt att behålla i den formen då 
det är så som Migrationsverket använder termerna. 

 

 

                                                 
9 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
10 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
11 Scrumgiden (2011) 
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Vanliga förkortingar i studien är:  

 4-DAT – 4-Dimensional analysis Tool. 
 ASSF - Agile software solution framework. 
 AAIM - Agile Adoption and Improvement Model. 
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2. Metod 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren förståelse för bakgrunden till studien 
och förstå de val jag gjort. Kapitlet är även ett stöd för mig som forskare då 
det sätter ramarna för genomförandet av studien. Först presenteras utvald 
teori kring vetenskapliga metoder och i anslutning till detta motiveras mina 
val.   

2.1 Forskningsansats 
I detta avsnitt presenteras två vanliga forskningsansatser, hermeneutik och positivism. 

2.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutik är en ansats som har sitt ursprung i tolkning av teologiska texter. 
Synsättet kretsar kring att förklara och tolka mänskligt beteende. Som forskare ska 
man försöka tolka texten utifrån det perspektiv författaren hade när denne skrev 
texten. I det följer att texten ska tolkas i den sociala och historiska kontext som texten 
skapades. Moderna förespråkare av hermeneutik hävdar att det kan användas både på 
texter och på sociala handlingar.12 

Hermeneutik har en dimension som särskiljer den mot positivism. Dels är den precis 
som positivismen, logisk och empirisk, men dessutom är den igenkännande och 
empatisk. För att skapa en meningsfull bild av den studerande verkligheten, måste 
verkligheten kunna tolkas.13  

2.1.2 Positivism 
Positivismen är svårare att beskriva eftersom den används på olika sätt i litteraturen. 
Vissa ser den som en giltig forskningsteori medan andra använder termen 
nedsättande, som en beskrivning av ytlig datainsamling.14 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen. Positivismen förespråkar 
användningen av naturvetenskapliga metoder vid studerandet av verkligheten. Bara 
det som kan bekräftas via sinnena är kunskap. Positivismen syfte är att skapa 
hypoteser som kan prövas. Viktigt att vetenskapen är, till skillnad från hermeneutiken, 
värderingsfri.15 

Det är viktigt inom positivismen att påståenden är kognitivt meningsfulla. Det innebär 
att påståendet inte får vara utanför det förnuftsbestämda och erfarenhetsgrundade. Är 
påståendet inte kognitivt meningsfullt innebär det inte per automatisk att det är falskt, 
men det är inte värdeskapande.16 

2.1.3 Val av forskningsansats 
Jag kommer i studien försöka använda ett hermeneutiskt synsätt. Jag kommer att 
arbeta med aktionsforskning, se nedan, och kommer därför att vara en del i den miljö 
jag studerar.  

                                                 
12 Bryman 2002 
13 Gilje & Grimen 2007 
14 Bryman 2002 
15 Bryman 2002 
16 Gilje & Grimen 2007 
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Min ambition är att kunna byta perspektiv. Ett perspektiv intar jag när jag arbetar i 
organisationen och samlar erfarenheter och lärdomar. Ett andra perspektiv intar jag 
när jag kliver ut ur arbetarroller och blir forskaren som studerar organisationen och 
försöker tolka den data jag samlat in och vara mer utvärderande.17 

2.2 Metodmässig ansats 
Detta avsnitt behandlar metodmässiga ansatser, närmare bestämt kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Även deduktion, induktion och abduktion behandlas. 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns två huvudtyper av metoder, 
kvalitativa och kvantitativa. En grund beskrivning av skillnaden mellan de båda är att 
kvantitativa forskare mäter olika företeelser och att kvalitativa inte gör det.18 
Skillnaderna går dock ofta djupare än så.  

Denna tabell visar viktiga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 
 Kvantitativ Kvalitativ 
Huvudsaklig inriktning, teori 
i relation till forskning. 

Deduktiv, prövning av 
teorier. 

Induktiv, teorigenerering. 

Kunskapsteoretisk inriktning. Naturvetenskaplig modell, 
framförallt positivism. 

Ett tolkande synsätt. 

Ontologisk inriktning. Objektivism. Konstruktionism. 
Tabell 1. Grundläggande skillnader mellan kvantitativa metoder och kvalitativa forskningsstrategier.19 

Vid val av metod bör man ställa sig frågan:  

”Vad behöver jag veta, och varför behöver jag veta det?”
20 

Kvantitativa metoder är en forskningsmetod som betonar kvantifiering vid insamling 
och analys av data. I grunden handlar kvantitativ metod om att samla in stora mängder 
data på ett precist tillvägagångssätt. Det insamlade materialet används sedan för att 
bevisa hypoteser. Kvantitativa undersökningar kan delas in i tre faser: planering, 
datainsamling och analys.  

Målet med kvantitativa undersökningar är att resultat som uppnås ska vara av generell 
karaktär, vara replikerbara. Resultatet ska kunna upprepas av en annan forskare med 
samma resultat. Generalisering är därför en viktig del inom kvantitativ metodik. 

Stort fokus i en kvantitativ studie ligger på att vara objektiv och arbetet sker 
deduktivt. Exempel på insamlingsmetoder är enkäter, observationer och strukturerade 
intervjuer.21 

Den kvalitativa metoden bygger, till skillnad mot den kvantitativa metoden, mer på 
ord än kvantifiering. Kvalitativ metod är mer tolkande och stor vikt läggs vid att 
skapa sig en bild av det studerade. Kvalitativ metod ger möjlighet till djupare kunskap 
om sociala företeelser, vilket kan vara svårare med en kvantitativ metod. 

                                                 
17 Gummesson (1985) 
18 Bryman 2002 
19 Bryman 2002 
20 Bell 2005 
21 Bryman 2002 
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Med kvalitativ metod kan forskaren hantera subjektiva åsikter, som är svåra att 
kategorisera och systematisera.  

Den kvalitativa metoden är induktiv, det vill säga teoriskapande, till skillnad mot 
kvantitativa metoder, som är teoriprövande. Den kvalitativa metoden har inte lika 
tydliga faser som kvantitativ metod. Eftersom det studerade inte är statiskt, behöver 
varje kvalitativ metod modifieras för det enskilda fallet. 

Exempel på insamlingsmetoder är deltagande observation och ostrukturerade eller 
semistrukturerade intervjuer.22 

2.2.2 Deduktion, induktion och abduktion 
Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan 
teori och praktik. Deduktiv teori har sin utgångspunkt i teori, utifrån vilken forskaren 
deducerar fram en eller flera hypoteser. Viktigt för forskaren att hypotesen kan 
översättas till operationella termer. Hypotesen/hypoteserna prövas därefter mot 
empiri, för att antingen förkastas, omformuleras, eller ge upphov till ny teori.23 

I ett induktivt angreppssätt är teori resultatet av en forskningsinsats. En induktiv teori 
har, till skillnad från en deduktiv, sin ursprungspunkt i empiri. Insamlad data 
analyseras och därefter kan slutsatser dras utifrån erfarenheter. Dessa slutsatser 
jämförs med tidigare slutsatser från andra forskare för att ge upphov till ny teori eller 
förkastas. Ofta ingår ett iterativt arbetssätt, där forskaren återvänder till 
insamlingsstadiet för att bättre underbygga sin teori. 24 

Abduktion har drag av både deduktiv och induktiv metod, men det är inte en ren mix 
av de båda. Vid arbete med fallstudier är abduktion den metod som i realiteten är 
vanligast. Ett fall studeras för att tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, 
som om de stämmer, förklarar fallet. Tolkningen ska sedan om möjligt bekräftas av 
nya observationer. Under forskningsprocessen alterneras mellan teori och empiri och 
de tolkas i skenet av varandra.25 

2.2.3 Val av metodmässig ansats 
I denna studie kommer jag använda mig av kvalitativa metoder. Eftersom jag vill 
kunna tolka den subjektiva information som jag tillskansar mig genom 
aktionsforskning. Genom att jag har möjligheten att tolka och inte behöver sträva mot 
att vara helt objektiv kan jag hitta mönster och dra slutsatser som jag sedan ställer mot 
befintlig teori. 

Min avsikt vad gäller ansats i fallstudien var från början att den skulle vara induktiv. 
Jag hade ett uppslag och började analysera den insamlade empirin. Vid analysen så 
ändrades uppslaget och ny teori och empiri var tvungen att inhämtas.  

Detta växlande mellan induktion och deduktion gör att arbetet varken är helt induktivt 
eller deduktiv, utan i själva verket är uttryck för en abduktiv ansats. 

Abduktion innebär att stor vikt kommer läggas vid empiri och datainsamlande. Det 
insamlade materialet ska sedan analyseras mot befintlig teori för att därefter samla in 

                                                 
22 Bryman 2002 
23 Bryman 2002 
24 Bryman 2002 
25 Alvesson & Sköldberg 2005 
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ny empiri och så vidare. Anledningen till att deduktiv ansats inte är lämplig, är att den 
har sitt ursprung i hypoteser från teori. 

2.3 Forskningsdesign 
I detta avsnitt presenteras olika former av forskningsdesign.  

2.3.1 Former av forskningsdesign 
Forskningsdesign handlar om de kriterier som används vid bedömning eller 
utvärdering av samhällsvetenskapliga undersökningar. Forskningsdesign används som 
en ram för framtagande av empirisk data som passar både för ett antal kriterier och för 
de frågeställningar som forskaren arbetar efter. De vanligaste formerna av 
forskningsdesign är experimentella undersökningar, tvärsnittsundersökningar, 
longitudinella undersökningar, komparativa undersökningar och fallstudier.26  

En fallstudie kännetecknas av att man granskar ett enda fall. Detta gör man som 
forskare för att kunna komma in på djupet och därigenom få mer detaljerade 
kunskaper. I en fallstudie undersöks fenomen i sin realistiska miljö. Undersökningen 
kan ske med både kvalitativa – och kvantitativa metoder. En viktig faktor att ta 
hänsyn till vid användandet av fallstudie är generaliserbarhet, se nedan. Det går inte 
att säga att resultaten i ett fall är generella och gäller överallt.27 

2.3.1 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet behandlar en studies möjlighet att generaliseras på en större 
population eller i en annan miljö en den studerade. Det finns fyra olika typer av 
generaliseringsanspråk:28 

 Möjlighet till överföring av studiens resultat på liknande personer eller 
miljöer.  

 Möjlighet att överföra studiens resultat till andra verksamheter.  
 Möjlighet att överföra studiens resultat i tid och rum. 
 Möjlighet att relatera studiens resultat till mer allmänna teoretiska ramverk 

och begrepp. 

Det sista generaliseringsanspråket kallas även teoretisk eller analytisk generalisering. 
Då relateras resultatet till teori snarare än till andra empiriska objekt, till exempel 
organisationer. Det kan vara svårt att uppnå variation i en fallstudie. En metod att 
motverka detta problem är att hänvisa till tidigare forskning och andra studier inom 
samma område.29 

Analytisk generalisering innebär att en teoretisk referensram används som mall, mot 
vilken man gör en fallstudie. Fokus ligger då inte på att göra en jämförelse med hela 
populationen (statistisk generalisering) utan istället på en jämförelse mellan teori och 
empiri. Med andra ord kan man jämföra den studerade verksamheten med befintlig 
teori inom ämnet. Eventuella slutsatser kan inte dras för hela populationen, utan just 
för den studerade verksamheten.30 

                                                 
26 Bryman 2002 
27 Bryman 2002 
28 Arhne & Svensson (2011) 
29 Arhne & Svensson (2011) 
30 Gummesson (1985) 
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2.3.3 Val av forskningsdesign 
Studien har utförts med fallstudie som insamlingsmetod. Valet av fallstudie kom sig 
av två orsaker, dels genom att möjligheten fanns i form av tid och resurser hos 
Migrationsverket att hjälpa till i studien. Men även att frågan hur agilt arbetar 
Migrationsverket med systemutveckling? - kräver en djup analys för att kunna 
besvaras. 

Vad gäller generaliserbarhet anser jag att analytisk generalisering är bäst lämpad i 
denna studie.  Det innebär att jag kommer att försöka relatera studiens resultat till 
teori snarare än till andra empiriska objekt.  

2.4 Datainsamlingsmetod 
För att kunna besvara min frågeställning behöver jag inhämta information från en 
organisation som arbetar agilt med systemutveckling. Till min hjälp finns ett antal 
olika insamlingsmetoder, till exempel intervjuer, enkäter, observation med mera.31 

2.4.1 Aktionsforskning 
Aktionsforskning innebär att forskaren blir en deltagare i organisationen. 
Gummeson32 menar att för att komma in på djupet måste man som forskare använda 
sig av egna observationer. Aktionsforskning kännetecknas av systematiska försök att 
utveckla organisationer och att minska avståndet mellan teoretisk kunskap och 
praktisk tillämpning. För att vi forskare skall kunna bidra med något till praktikfältet 
är det viktigt att våra arbeten också förankras i praktiken.  

Gummesson33 har satt upp ett antal idealkrav på ett aktionsforskningsprojekt. Kraven 
kan vara svåra att uppfylla i praktiken, men de är: 

 Aktionsforskningen har alltid som mål att både lösa problem och att öka den 
vetenskapliga kunskapen. 

 Aktionsforskningen har också som mål att de som berörs av projektet lär sig 
av varandra och utvecklas genom arbetet i projektet. 

 Den kunskap som aktionsforskning ger upphov till syftar till en förståelse av 
helheter. 

 Aktionsforskning förutsätter således samarbete mellan personerna i de 
situationer man försöker förstå/förändra. 

 Aktionsforskningsstrategin är framför allt tillämpbar i samband med 
förändring i sociala system. 

 I ett aktionsforskningsprojekt måste parterna komma överens om 
gemensamma värderingsmässiga utgångspunkter. 

2.4.2 Val av datainsamlingsmetod 
Min främsta insamlingsmetod i fallstudien är deltagande observation, närmare 
bestämt det som Gummesson34 kallar aktionsforskning. Anledningen till valet av 
aktionsforskning är att jag som anställd på Migrationsverket inte kan undvika att 
färgas av egna erfarenheter. Alternativet hade varit intervjuer och att själv försöka 
vara objektiv, trots min kunskap om subjektet. Det anser jag hade blivit för svårt och 

                                                 
31 Bryman 2002 
32 Gummesson (1985) 
33 Gummesson (1985) 
34 Gummesson (1985) 
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jag har istället i studien försökt växla mellan rollen som anställd utvecklare på 
Migrationsverket och rollen som forskare i en studie. 

2.4.3 Val av analysobjekt 
Studien har utförts på Migrationsverkets IT-avdelning i Norrköping. Eftersom jag 
arbetar på den avdelningen föll det sig naturligt att utföra studien där. Valet att 
undersöka Scrum uppstod i samförstånd med systemutvecklingschefen som ansåg att 
det var ett passande och intressant ämne. 

2.4.4 Val av utvärderingsverktyg 
För en djupare presentation av ramverket Agile software solution framework se 
avsnitt 3.3.  

Jag kommer att arbeta med verktygen 4-Dimensional analysis tool och Agile adoption 
and improvement model ur ramverket Agile software solution framework35 i min 
fallstudie. Verktygen är framtagna för att införa ett agilt arbetssätt i en organisation. 
Nedan motiverar jag varför jag använder verktygen och hur jag kommer att använda 
dem. 

4-DAT utvärderar hur agila olika systemutvecklingsmetoder är och jämför dem med 
varandra. I mitt fall vet jag att Migrationsverket använder Scrum, men jag vet inte om 
de är agila i sin användning av Scrum och om de följer alla moment i Scrum. 4-DAT 
ger alltså ett resultat i både om de arbetar agilt och om de följer Scrumguiden36. Om 
de inte följer Scrumguiden kan man dessutom se vilka avsteg från metoden de gjort. 

Del fyra i 4-DAT menar Qumer och Henderson-Sellers37 är kvantitativ, då den mäter 
agiliteten i en metod i siffror. Eftersom poängen delas ut om metoden anses uppfylla 
vissa krav, menar jag att den är kvalitativ i sin natur. Detta eftersom det blir 
subjektiva bedömningar av en forskare som avgör om kravet är uppnått eller ej. Se 
avsnitt 5.1.2 för vidare resonemang. 

AIIM är ett verktyg som används när ett agilt arbetssätt ska införas. Dock så 
innehåller verktyget flera utvärderingspunkter som avgör både hur agil en 
utvecklingsmetod är, men även hur agil organisationen är, vilket är precis den 
information jag är ute efter. Jag kan avgöra vilken nivå av agilt arbete som 
Migrationsverket uppnått, enligt AIIM, med sitt arbete i Scrum. 

2.4.5 Litteraturstudie 
För att hitta relevanta källor har jag använt mig av olika databaser, framförallt 
Linköpings universitets biblioteksdatabas, Libris och Google Scholar. Vanliga sökord 
har varit: agile evaluation, Scrum, Agile software solution framework med mera. 
Flera källor har jag hittat genom att läsa andra forskares litteraturlistor.  

 
  

                                                 
35 Qumer & Henderson-Sellers (2007)  
36 Scrumgiden (2011) 
37 Qumer & Henderson-Sellers (2007)  
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2.5 Trovärdighet och kvalitet i en studie 
I detta avsnitt presenteras inslag som bidrar till trovärdighet och kvalitet i en studie. 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet rör huruvida mätningarna i undersökningen är pålitliga. Skulle resultaten 
bli desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller påverkas det av 
slumpmässiga betingelser. Reliabilitet inom den kvalitativa forskningen får en lite 
annan betydelse. Eftersom den sociala verkligheten förändras kan reliabiliteten aldrig 
bli helt perfekt. För att uppnå ungefär samma resultat är det viktigt att inta samma 
sociala roll som den tidigare forskaren gjorde.38 

Validitet är ett mått på om de slutsatser som framkommit i undersökningen hänger 
ihop eller inte? Är det som eftersöks att mätas verkligen det som återfinns i resultatet? 
Validitet inom den kvalitativa forskningen handlar om att det ska finnas en god 
överensstämmelse mellan observationer och de teoretiska idéer som forskaren 
utvecklar. Validiteten visar om resultaten kan generaliseras till andra sociala 
miljöer.39 

2.5.2 Reliabilitet och validitet i studien 
Reliabilitet vill jag uppnå genom att tillvägagångssätten i studien presenteras tydligt. 
Sökmotorer, sökverktyg, källor, metodval är exempel på sådant som kommer 
presenteras. Därigenom hoppas jag studien i princip skulle vara möjlig för andra att 
genomföra och få samma resultat. 

För att försäkra god validitet kommer data från aktionsforskningen analyseras 
noggrant. Rätt använt anser jag att aktionsforskning ger en mer rättvis bild av en 
organisation än intervjuer. Detta eftersom risken för feltolkningar försvinner och som 
forskaren kan man ta in mer kunskap. Risken finns att forskaren inte lyckas vara 
objektiv när insamlad data ska analyseras. 

För att säkerställa att det finns en god överensstämmelse mellan observation och teori 
anser jag att stor vikt ligger på en god litteraturstudie för att säkerställa bra och 
relevant teori. 

2.6 Metodkritik 
Eftersom det är en fallstudie ansåg jag det naturligt att utföra en analytisk 
generalisering. Det innebär att man inte försöker göra en jämförelse på hela 
populationen, utan man gör en jämförelse mellan teori och empiri, det vill säga en 
jämförelse på den studerade verksamheten mot teori. Det innebär att man inte direkt 
kan dra slutsatser för hela populationen, utan enbart på den studerade verksamheten. 

Då studien utförts i bara en organisation kan detta påverka reliabiliteten och 
överförbarheten. Men eftersom detta är en djupstudie anser jag att det inte är av 
största vikt. Vid en djupstudie granskas ett fall och det minskar reliabiliteten. Men 
detta ligger i djupstudiens natur då forskaren vill komma in till roten på olika problem 
genom att noggrant granska ett fall. Ju djupare forskaren gräver desto svårare blir det 
att föra över resultaten på andra organisationer. För att förbättra generaliserbarheten 

                                                 
38 Bryman 2002 
39 Bryman 2002 



11 
 

vill jag visa på vilka grunder jag dragit mina slutsatser, så att läsaren själv kan se om 
det passar in med den egna situationen. 

Att utföra studien samtidigt som man arbetar på samma arbetsplats har både fördelar 
och nackdelar. En stor fördel är att det empiriinsamlandet aldrig behöver upphöra och 
du får veta sådant som kanske inte alltid sägs i till exempel en kvalitativ intervju.  

Den främsta nackdelen som jag upplever är om man inte lyckas byta roll i studien. 
Som aktionsforskare måste man skilja på när man arbetar och när man forskar. Att 
kunna ta ett kliv tillbaka och försöka få ett övergripande perspektiv blir viktigt. 

2.7 Källkritik 
För att säkerställa hög kvalité på källorna har jag hela tiden strävat efter att gå vidare 
till ursprungskällor. Det vill säga den källa som hänvisas till i olika arbetet. 
Ursprungskällor säkerställer även att teorin inte är feltolkad eller vinklad av någon 
annan författare.  

Då jag valt aktionsforskning som metod innebär det att empirin till största del 
kommer från mig själv. Det har sina för- och nackdelar. Som fördel kan nämnas att 
man är säker på att informationen inte missförstås som kan ske vid intervjuer, inte 
heller finns risken att respondenten försöker försköna sina svar. En annan stor fördel 
är mängden tid som lagts på insamlande av empiri.  

Validiteten i ramverket Agile software solution framework kan ifrågasättas. De 
studier jag funnit kring ramverket är alla utförda av författarna Qumer och 
Henderson-Sellers.40 De har använt ramverket dels i en jämförande utvärdering av ett 
antal utvecklingsmetoder, men även i två andra studier där de studerat införandet av 
ett agilt arbetssätt.  De har i dessa två studier arbetat med ramverket och framförallt 
verktyget Agile adoption and improvement model. 

  

                                                 
40 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras relevant teori som kommer att användas vid 
analysen av insamlad empiri. Fokus ligger på Scrum och dess aktiviteter och 
roller. Sedan presenteras ramverket Agile Software soulution framework som 
används i studien för att utvärdera det agila arbetet hos Migrationsverket. 

3.1 Scrum 
Definitionen av Scrum och teorin kring dess roller, aktiviteter och artefakter har jag 
hämtat från Scrumguiden41 som är skriven av grundarna av Scrum, Schwaber och 
Sutherland. En fördel för mig med att använda Scrumguiden som grund för min teori 
kring Scrum, är att jag ska jämföra Migrationsverkets implementation av Scrum i en 
4-DAT analys gentemot en 4-DAT analys av Scrumguiden. Då anser jag det av vikt 
att utgå från samma källa. 

Scrum är ett ramverk för att utveckla och underhålla komplexa produkter. Det 
skapades av Ken Schwaber och Jeff Sutherland och har använts sedan början av 1990-
talet. Definitionen av Scrum består av dess roller, aktiviteter, artefakter och de regler 
som binder dem samman. 

Arbetet i Scrum är iterativt och inkrementellt. Inkrementella leveranser ska säkerställa 
att en potentiellt användbar version av produkten alltid finns tillgänglig. Se figur 3.1 
för en översikt av momenten i Scrum. 

3.1.1 Roller i Scrum 
Scrumteamet består av en produktägare, en scrummästare och ett utvecklingsteam. 

3.1.1.1 Produktägare  
Produktägaren är ensamt ansvarig för hanteringen av produktbackloggen. I detta 
arbete ingår bland annat att: 

 Ordna uppgifterna i backloggen för att uppnå mål. 
 Tydligt beskriva uppgifterna i backloggen. 
 Säkerställa värdet av det arbete som utvecklingsteamet utför. 

Produktägaren behöver inte själv utföra detta arbete, men det är produktägaren som är 
ansvarig.  

Produktägaren ska vara en person. 

3.1.1.2 Utvecklingsteam 
Utvecklingsteamet sätts samman av organisationen och ska ha befogenhet att själva 
organisera och styra sitt arbete. Storleken på teamet ska vara litet nog för att kunna 
arbeta smidigt och stort nog så att det kan åstadkomma något utav värde. Mindre team 
kan sakna kompetens som behövs under sprinten. Att ha fler än nio medlemmar 
skapar mycket arbete med samordning. Produktägaren och scrummästaren räknas inte 
in i teamets antal om de inte utför arbete från sprintbackloggen. 

 

 

                                                 
41 Schwaber & Sutherland (2011) 
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Utvecklingsteamet kännetecknas av: 

 att det är självorganiserande. Inte ens scrummästare ska tala om för teamet hur 
det ska omvandla backloggen till färdigt resultat. 

 att det är tvärfunktionellt. Det har med andra ord alla de kompetenser som 
krävs för att skapa en inkrementell version av en produkt.  

 att inga titlar förutom utvecklare är tillåtna, oavsett vilket arbete de utför. Inga 
undantag tillåts. 

3.1.1.3 Scrummästare 
Scrummästarens ansvar är att säkerställa att Scrum förstås och följs. Scrummästaren 
har även ansvar för kommunikationen mellan externa parter och utvecklingsteamet.  

Scrummästaren har ett antal olika ansvarsområden och uppgifterna skiljer sig lite åt 
mellan dessa. Mot produktägaren jobbar scrummästaren med att hitta tekniker för att 
effektivt kunna hantera produktbackloggen. Mot teamet ska scrummästaren 
kommunicera mål och tasks som ligger i backloggen. 

För utvecklingsteamet arbetar scrummästaren bland annat med att coacha teamet i 
självorganisering och tvärfunktionalitet och att undanröja hinder för teamets 
utvecklingsarbete. 

3.1.2 Aktiviteter i Scrum 
Aktiviteterna i Scrum är skapade för att ge regelbundenhet och minimera behovet av 
ytterligare möten. Varje aktivitet har en tidsgräns för att undvika slöseri med tid. 
Aktiviteterna är även skapade för att granska och anpassa något. Utelämnas någon 
aktivitet innebär det att man förlorar ett tillfälle till granskning och anpassning.  

3.1.2.1 Sprinten 
Sprinten är hjärtat i Scrum. En sprint kan ses som ett projekt med en månads horisont. 
Under en sprint utvecklar man en del av en produkt som är potentiellt releasebar. 
Längden på sprinten ska vara den samma under ett projekt, och den ska vara en 
månad eller mindre.  

Sprinten består av ett sprintplaneringsmöte, dagliga scrummöte, utvecklingsarbete, 
springgranskning och sprintåterblick.  

 
Figur 3.1 En sprint42 

                                                 
42 Work Agile (2011) 
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Under en sprint ska inga förändringar göras angående målet för sprinten, däremot kan 
omfattningen förtydligas och omförhandlas allt eftersom man lär sig mer om 
produkten. Inte heller teamets sammansättning får ändras under en sprint. 

En sprint kan avbrytas av produktägaren om sprintmålet inte längre känns aktuellt. 
Det kan till exempel bero på ändrade marknadsvillkor eller att de tekniska 
förutsättningarna har förändras.  

3.1.2.2 Sprintplaneringsmöte 
Det arbete som ska utföras i en sprint planeras på sprintplaneringsmötet. Arbetet 
planeras med hjälp av hela scrumteamet. För en månadslång sprint är tiden för mötet 
begränsat till 8 timmar. 

Sprintplaneringsmötet är uppdelat i två delar, som syftar till att svara på två separata 
frågor: 

1. Vad ska levereras i det inkrement som ska åstadkommas i sprinten? 
Produktägaren presenterar de översta uppgifterna i produktbackloggen och hela 
teamet arbetar med att uppskatta hur mycket de kommer hinna utveckla under 
sprinten. Efter att teamet tagit fram en prognos över vilka poster de kommer att hinna 
utveckla, formulerar teamet tillsammans ett sprintmål. 

2. Hur ska det arbete som krävs för att nå målet utföras? 
Nu när teamet vet vad som ska utvecklas planerar de för hur detta ska byggas för att 
uppnå ett ”klart” produktinkrement. De utvalda posterna ur produktbackloggen, och 
leveransplanen för dessa poster, kallas för sprintbacklogg. 

3.1.2.3 Dagligt sprintmöte 
Det dagliga sprintmötet är ett tidsbegränsat möte på 15 minuter varje dag då 
utvecklingsteamet samlas och planerar arbetet för det närmaste dygnet. Mötet hålls på 
samma tid och plats varje dag.  

På mötet går man en runda och varje medlem i teamet förklarar vad den gjort sedan 
förra mötet, vad den ska göra till nästa möte och vilka eventuella hinder som finns i 
vägen. Bara personer som omvandlar poster i produktbackloggen till inkrement ska 
närvara vid mötet.  

Syftet med det dagliga sprintmötet är att kunna bedöma progressen mot sprintmålet 
och avgöra om man kommer hinna uppfylla det. Mötet bidrar till bra kommunikation 
och eliminerar behovet av andra möten. Det är ett nyckelmöte för anpassning och 
granskning. 

3.1.2.4 Sprintgranskning 
Efter sprinten sker en sprintgranskning med syfte att granska inkrement och anpassa 
produktbackloggen om det är nödvändigt. På sprintgranskningen medverkar inte bara 
sprintteamet, utan även andra intressenter. Det är ett informellt möte och 
presentationen av inkrement syftar till att få återkoppling och förbättra samarbetet. 
Sprintgranskningen är begränsad till fyra timmar för en enmånadssprint. 

Sprintgranskningen består av ett antal moment: 

 Produktägaren identifierar vad som blivit ”klart” och inte. 
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 Utvecklingsteamet diskuterar vad som gått bra under sprinten och vilka 
eventuella problem som fanns och hur de löstes. 

 Utvecklingsteamet demonstrerar det klara arbetet och svarar på frågor. 
 Produktägaren presenterar produktbackloggens tillstånd och ger en prognos på 

troliga slutdatum. 
 Hela gruppen samarbetar om vad som ska utföras härnäst. 

3.1.2.5 Sprintåterblick 
Sprintåterblicken är ett tillfälle för scrumteamet att granska sig själva och försöka 
förbättra arbetssättet inför nästa sprint. Mötet sker efter sprintgranskningen och innan 
nästa sprintplaneringsmöte. För en månadssprint är mötet max tre timmar. 

Syftet med sprintåterblicken är att granska den senaste sprinten med fokus på 
personer, relationer, processer och verktyg. Hitta positiva och negativa saker med 
sprinten och se vilka förbättringsmöjligheter som finns. Samt att skapa en plan för att 
förbättra scrumteamets arbetssätt. 

Under sprintåterblicken planerar scrumteamet att förbättra produktkvaliteten genom 
att anpassa definitionen av ”klart”. 

Efter mötet bör teamet ha identifierat förbättringar som de kommer att införa i 
kommande sprint.  

3.1.3 Scrumartefakter 
Med artefakter i Scrum menas arbete eller värde som på olika sätt ger transparens och 
därigenom möjliggör granskning och anpassning. Artefakterna är definierade för att 
visa nyckelinformation som behövs för att säkerställa att scrumteam kan leverera ett 
”klart” inkrement.

43 

3.1.3.1 Produktbacklogg 
Produktbackloggen är en ordnad lista över allt som kommer att behövas i produkten. 
Produktägaren är ansvarig för produktbackloggen och dess innehåll och ordning. 

En produktbacklogg blir aldrig komplett. Den fylls på allt eftersom produkten 
utvecklas och nya krav uppkommer och äldre krav ändras. Poster i 
produktbackloggen har attributen beskrivning, ordning och estimat. Ju högre upp i 
backloggen en sprint ligger desto mer har posten utretts och dess det finns samsyn 
kring uppgiften och dess värde. 

Ofta arbetar flera team med samma produkt och därigenom med samma 
produktbacklogg.  

Backloggen kan genomgå putsning vilket innebär att man tydliggör och uppdaterar 
estimat på poster. Detta är en ständigt pågående process där produktägaren och teamet 
samarbetar kring posterna och dess detaljer.  

Det är utvecklingsteamet som sätter estimat på uppgifterna. Produktägaren kan bidra 
med kunskap, men det är de som ska utföra uppgiften som sätter estimatet. 

Produktägaren följer upp den totala arbetsmängd som återstår i produktbackloggen 
och jämför med det som återstod inför tidigare sprintar. Det gör det enklare att 

                                                 
43 Schwaber & Sutherland (2011) 
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bedöma när produkten kan vara färdig. Denna information görs synlig för alla 
intressenter.  

3.1.3.2 Sprintbacklogg 
Sprintbackloggen är de poster som valts ut från produktbackloggen till en sprint, 
tillsammans med en plan för att leverera ett produktinkrement och uppnå sprintmålet. 
Sprintbackloggen definierar det arbete som utvecklingsteamet ska utföra för att 
omvandla posterna till ett ”klart” inkrement. 

Allt eftersom arbete utfös uppdateras estimaten för det återstående arbetet. Endast 
utvecklingsteamet kan göra ändringar i sprintbackloggen under sprinten. 
Sprintbackloggen blir en tydlig nulägesbild av arbetet som utvecklingsteamet planerar 
att utföra. 

Utvecklingsteamet räknar med hjälp av sprintbackloggen ut den tid som återstår för 
att uppnå ett ”klart” inkrement. Därigenom kan de se hur troligt det är att de uppnår 

sprintmålet, och kan genomföra lämpliga förändringar om det krävs. 

3.1.3.3 Inkrement 
Summan av alla poster som färdigställts, under en nuvarande och tidigare sprintar, 
kallas för inkrement. I slutet av sprinten måste inkrementet, av produkten, vara 
”klart”, vilket innebär att det ska vara i användbart skick. 

3.1.4 Definitionen av ”klart” 
Det är viktigt att när en post eller ett inkrement beskrivs som ”klart”, att alla vet vad 

”klart” innebär. Definitionen behöver inte vara samma i alla scrumteam, men det är 
viktigt att samförstånd säkerställs i scrumteamet.  

När scrumteamet mognar förväntas klardefinitionen utvidgas och omfatta mer 
stringenta kriterier för högre kvalitet.  

3.2 Agil systemutveckling 
I agil systemutvekling ligger fokus på att tillfredsställa kunden genom att tidigt och 
kontinuerligt leverera värdefull programvara. Verksamhetskunniga och utvecklare ska 
arbeta tillsammans under hela projektet och ändrade krav ska tillåtas att komma in, 
även sent under utvecklingsfasen. Man ska leverera ofta, gärna med ett par veckors 
mellanrum.44 

Enligt ett agilt synsätt är kommunikation ansikte mot ansikte det effektivaste sättet att 
fördela information, både inom teamet och utifrån. Med jämna mellanrum ska teamet 
reflektera över hur de kan arbeta effektiverare och anpassa sig därefter.45 

3.3 Agile software solution framework 
Nedan presenteras teori kring Agile software solution framework. För att se 
resonemanget och motiveringen bakom användandet av ramverket, se avsnitt 2.4.4 i 
metodkapitlet. 

Agile software solution framework (ASSF) är ett ramverk, framtaget av Qumer och 
Henderson-Sellers.46 Det används för att utvärdera hur agilt en utveklingsorganisation 

                                                 
44 Agile Manifesto 
45 Agile Manifesto 
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arbetar och hur ett agilt arbetssätt kan introduceras i en organisation. Ramverket är 
omfattande och behandlar allt från styrning och kunskap, till teknik och 
utvecklingsmetod.  

Innan de två verktygen presenteras anser jag det viktigt att presentera Qumer och 
Henderson-Sellers47 definition av agilt, eftersom det är ett väldigt centralt tema i 
ramverket. De anser att en metod är agil när människorna i processen är:  

 Fokuserade, möjlighet till fokus på sitt arbete, i sin roll, i 
systemutvecklingsprocessen. 

 Kommunikationsorienterade, direkt kommunikation ansikte mot ansikte, 
framför dokumentation eller planerade möten. 

 Flexibla, alltid redo att anpassa sig till väntade eller oväntade förändringar. 
 Snabba, uppmuntrar snabb och iterativ utveckling av produkten i små 

leveranser. 
 Smidiga (lean), fokuserade på att minska tiden och kostnaden för utveckling, 

men med bibehållen fokus på kvalitet.  
 Lyhörda, reagerar lämpligt på väntade och oväntade förändringar.  
 Lärande, fokus på förbättringar under och efter utveckling. 

Qumer och Henderson-Sellers definition kan jämföras med den definition som 
Wikipedia48 erbjuder. Där anses agil systemutveckling uppnås genom nära samarbete 
med kunden under hela utvecklingsprocessen. Inkrementellt och iterativt arbete med 
fler och tätare leveranser, som utvärderas för att ta fram nya krav, säkerställer 
kundnöjdhet. Människor och kommunikation används framför verktyg och formella 
dokument, för att lösa problem. 

3.3.1 Four-dimensional analysis tool (4-DAT) 
4-DAT är ett verktyg för att undersöka hur agil en utvecklingsmetod är. Qumer och 
Henderson-Sellers har använt metoden för att utvärdera till exempel Scrum, XP och 
Crystal. 4-DAT är delvis kvalitativ och delvis kvantitativ. Den består av fyra 
dimensioner, (därav namnet), med fokus på nyckelelementen inom agilt arbete: 
flexibilitet, snabbhet, smidighet, lärande och lyhördhet.49 

Dimension 1 
Den första dimensionen är metodens omfattning. Den utvärderar metoden på en hög 
nivå, genom att undersöka ett antal nyckelfaktorer och för att kunna analysera hur väl 
de stöder ett agilt arbetssätt.50  

1. Projektstorlek. Utvärderar storleken på systemutvecklingsprojektet. Delas in 
i kategorierna små, medel eller stora projekt. Även komplexibilitet i projekten 
kan tas upp i denna dimension. 

2. Teamstorlek. Storleken på teamen ges i siffror, exakta eller intervall. Antal 
team i projektet anges också. 

                                                                                                                                            
46 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
47 Qumer & Henderson-Sellers (2007) 
48 Agil systemutveckling (2013) 
49 Qumer & Henderson-Sellers (2007) 
50 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
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3. Utvecklingsstil. Vilken utvecklingsstil förespråkar metoden? Snabb, iterativ, 
inkrementell, parprogrammering, och så vidare? Vilka tekniker arbetar man 
med?  

4. Kodstil. Förespråkar metoden en kodstil? Testdrivet, enkelt, avancerat kan 
vara faktorer som tas upp. 

5. Teknisk miljö. Vilka verktyg ska användas enligt metoden? Kan anges på en 
hög nivå, till exempel att verktyget som används ska ge möjlighet till snabb 
återkoppling.  

6. Fysisk miljö. Hur sitter teamen placerade? Sitter de tillsammans eller är de 
utspridda? Finns det möjlighet att arbeta hemifrån? 

7. Organisationskultur. Den faktor undersöker organisationskulturen som 
förespråkas. Framförallt i avseendet samarbetsvilja. 

8. Abstraktionsmekanism. Vilken typ av utveckling förespråkas? 
Objektorienterad, tjänstebaserad eller/och komponentdriven? 

Dimension 2 
Den andra dimensionen är agil karaktär. Den undersöker graden av agilitet i metoden, 
både på processnivå, men också på verktygsnivå. Denna dimension är den enda 
dimensionen som är kvantitativ.  

Ett antal aktiviteter i metoden utvärderas mot agila värden, som till exempel 
flexibilitet. Resultatet av utvärderingen blir ett eller noll, och efter att alla aktiviteter 
har utvärderats mot alla agila värden, får man fram en poäng som representerar 
graden av agilitet (se figur 5.1.2). De agila värden som används för utvärderingen 
är:51  

 Flexibilitet. Hanterar metoden oväntade och väntade förändringar? 
 Snabbhet. Generarar metoden resultat snabbt? 
 Smidighet. Är metoden snabb (kortast möjliga tidscykel för utveckling), 

ekonomisk, enkel och säkerställer den kvalitet? 
 Lärande. Hanterar metoden lärande? Uppdateras tidigare kunskap och 

erfarenheter efterhand, för att på så sätt skapa ett lärande klimat? 
 Lyhört. Är metoden känslig? Det vill säga kan den agera lämpligt på 

förändringar.  

Dimension 3 
Den tredje dimensionen behandlar agila värden, varav fyra är hämtade från the Agile 
Manifesto.52 Syftet med dimensionen är att utvärdera stödet av agila värden i 
metodens olika praktiker. De agila värdena är:53  

 Individer och samspel framför processer och verktyg. Vilka aktiviteter 
sätter kommunikation och medarbetarna framför processer och verktyg?  

 Fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation. Vilka 
aktiviteter fokuserar på att programmet fungerar framför dokumentation? 

 Samarbete med kund framför kontraktsförhandlingar. Vilka aktiviteter 
har verksamhetens representanter delaktiga i arbetet, istället för att förhandla 
innan arbetet startar? 

                                                 
51 Qumer & Henderson-Sellers (2007) 
52 Agile Manifesto 
53 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
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 Anpassa efter förändring framför att följa en plan. Vilka aktiviteter 
förespråkar anpassningar vid förändringar, snarare än att följa en plan från a 
till b. 

 Hålla processen agil. Vilka aktiviteter säkerställer att processen är lättrörlig, 
agil? 

 Hålla processen kostnadseffektiv. Vilka aktiviteter håller kostnaderna nere, 
men med bibehållen kvalitet på programvaran? 

 
Dimension 4 
Den sista dimensionen utvärderar hela processen, dels utvecklingsprocessen, men 
även projektledningen. 

 Utvecklingsprocess. Vilka artefakter täcker utvecklingsprocessen inklusive 
kvalitetskontroll? 

 Projektledningsprocess. Vilka artefakter täcker den övergripande styrningen 
av projektet? 

 Supportprocess till utvecklingsprocessen.  
 Processtyrningsprocess.54 

3.3.1 Agile Adoption and Improvement Model (AAIM) 
AAIM är framtagen för att underlätta arbetet med att implementera en agil metod i en 
organisation. Den består av tre block och ett antal nivåer (AAIM levels). Blocken 
spänner från bas till avancerat, och i varje block mäts hur agilt arbetet är med hjälp av 
4-DAT. Varje block består av ett antal nivåer. Alla nivåer har ett namn och 
specificerar de agila praktiker som behöver följas för att uppnå nivån, (se figur 3.3.2).  

AAIM har ett antal funktioner:  

 den hjälper till att utvärdera hur väl en agil metod följs i en 
systemutvecklingsorganisation. 

 den mäter hur agilt arbetet är för nuvarande i organisationen och i 
utvecklingsprocessen. 

 den ger riktlinjer för arbetet med att införa ett agilt arbetssätt. 

Tanken är att en organisation ska uppnå en nivå och känna sig trygg på den innan 
organisationen försöker uppnå nästa nivå.  

Block 1 
Det första blocket är startplatsen för en organisation som vill börja arbeta med agil 
systemutveckling. Den består av en nivå, AAIML 1, som kallas agil linda. I denna 
nivå har inte organisationen en agil metod, till exempel XP, utan fokus på denna nivå 
är bara att introducera de grundläggande agila värdena (snabbhet, flexibilitet), i 
praktiken. Man presenterar även organisationen för ett iterativt och inkrementellt 
arbetssätt. 

Block 2 
Detta block är kärnan i AAIM och består av tre nivåer. Fokus är att etablera 
nyckelfaktorer i arbetssättet som skiljer ett agilt arbetssätt från de traditionella 
utvecklingsmetoderna.  

                                                 
54 Qumer & Henderson-Sellers (2007) 
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AAIML 2 - agilt inledande 
Denna nivå fokuserar på att ge möjlighet till kommunikation och samarbete på olika 
nivåer. Dels inom och mellan utvecklingsteamen, men även mellan kund och team 
och andra intressenter. Det har visats, enligt Qumer och Henderson-Sellers55, att 
kommunikation och samarbete är viktigt för få in rätt krav och återkoppling från 
kunden. Kommunikation ansikte mot ansikte uppmuntras. 

AAIML 3 - agilt förverkligande 
I denna nivå minskar man dokumentationen och ersätter dessa dokument med annan 
kommunikation, till exempel ansikte mot ansikte. Det har observerats att 
dokumentationen kan minskas om det finns en etablerad kommunikationsorienterad 
kultur (AAIML 2). Nivåerna ett, två och tre av AAIM utgör plattformen för att uppnå 
AAIML 4. 

AAIML 4 - agilt värde 
I denna nivå används de olika faktorerna från de tidigare nivåerna för att skapa värde 
åt människorna i processen. Dels utvecklarna, men även kunderna. Utvecklarna ska 
tillåtas att vara beslutsfattare och kunna ta beslut som ger affärsvärde. 

Block 3 
I detta block är fokus på att etablera en lärande och kvalitativ utvecklingsmiljö, med 
minsta möjliga resurser. Att kvalitativt nämns i detta block innebär inte att det inte är 
med i de tidigare nivåerna, utan att fokus i detta block är att uppnå kvalitet med 
mindre resurser. 

AAIML 5 - agilt smart. 
Nivå fem handlar om att etablera ett lärande klimat. Detta sker i olika miljöer, dels 
lärande hos människorna i processen, men även i utvecklingsprocessen och i 
produkten och verktygen. 

AAIML 6 - agil process. 
I den sista nivån etableras en smidig (lean) produktionsmiljö, med fokus på hög 
kvalitet med få resurser, för att skapa en agil process. 

                                                 
55 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
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Tabell 3.3.2 AAIM 56 

 

 

  

                                                 
56 Qumer & Henderson-Sellers (2008) 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den studerade verksamheten och det material som 
framkommit i studien. Materialet kommer främst från aktionsforskning, men 
även från ett internt dokument om Scrum på Migrationsverket. 

4.1 Organisationen 
Studien är utförd på den statliga myndigheten Migrationsverket. IT-avdelningen 
bildades runt 2003 efter att den tidigare varit outsourcad. De äldsta systemen som 
fortfarande är i bruk är från början av nittiotalet. Det nyaste systemet driftsattes 2012. 
Systemutvecklingsenheten arbetar framförallt med systemen som handläggarna 
använder och olika e-tjänster för externa användare. 

Systemutvecklingsenheten har arbetet med Scrum i cirka fem år. Enheten består av ett 
antal utvecklingsteam, mellan 6-8 stycken. Ett team kan arbeta i flera projekt och ett 
projekt kan bestå av flera team. Detta gör att samarbete mellan scrumteamen är något 
som prioriteras. 

Tidigare arbetade teamen med en produktbacklogg i Microsoft Excel och en manuell 
tavla där uppgifterna flyttades allt eftersom de utvecklades. Nu har man börjat gå över 
mer och mer till Jira, en produkt för att hantera dessa saker gemensamt över Internet. 
Vissa team saknar dock en storbildsskärm och arbetar därför med den manuella 
tavlan, men alla team har minst produktbackloggen i Jira.  

4.2 Roller i Scrum 
Teamen består av grupper om cirka åtta personer. Ambitionen är att varje team ska ha 
alla kompetenser som behövs för att arbeta självständigt. Tanken är att teamen ska 
bestå av en kravanalytiker, en testare, mellan två till fyra utvecklare, en senior 
utvecklare och en scrummästare. Som teammedlem är det inte ovanligt att man har 
andra uppdrag utanför teamet, till exempel kan man som utvecklare vara en del av 
arkitektgrupperingen. Detta arbete sker utanför teamets dagliga arbete. 

Teamen kan dock skilja i storlek vid vissa förhållanden. Till exempel startas det 
ibland upp mindre team för att hantera ett litet och tidsbegränsat projekt. Även vid 
nyrekrytering kan balansen i teamen rubbas. 

En person kan med fördel ha flera kompetenser, vilket ofta är fallet med 
kravanalytiker och testare. Migrationsverket arbetar med flera roller och är tydliga 
med vilka kompetenser de vill ska ingå i varje team. Det ska vara en kravanalytiker, 
en testare och ett antal utvecklare. Till det kan det tillkomma en arkitekt om det anses 
nödvändigt. Testare är oftast en resurs som lånas in från verksamheten. Denna person 
har därför ofta en gedigen verksamhetskunskap, som kan utnyttjas i projektet. 

Teammedlemar ska helst inte bytas så ofta. Detta för att man anser att det tar tid för 
ett team att bli effektivt och arbeta bra tillsammans. Målet är att alla som arbetar i 
teamet är 100 procent i teamet. 

4.2.1 Produktägare 
Rollen som produktägare är en av de mest diskuterade och ifrågasatta på 
Migrationsverket. Fram tills idag har rollen innehafts av projektledarna. Ett stort 
problem som lyfts fram med att ha en projektledare i rollen som produktägare är att 
denna är jävig. Projektledaren svarar mot en projektgrupp som förväntar sig ett visst 
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resultat vilket kan göra att dessa uppgifter blir högre prioriterade i produktbackloggen 
än till exempel linjearbete. 

En ny variant på produktägare provas i ett antal team, där istället kravanalytiker intar 
rollen. Förhoppningen är att dessa personer har en bättre överblick över 
produktbackloggen och därför kan prioritera de olika projektens uppgifter mer 
rättvist. Produktägarens uppgift är definierad till att, utifrån verksamhetens behov, 
prioritera och hantera backloggen. 

Produktägaren har hela tiden varit en person. Nu vill man tydligare knyta en 
projektägare till ett team, för att förbättra kommunikationen. Produktägaren ska enligt 
Migrationsverketes definition delta i alla möten som scrumteamet har. Det vill säga 
det dagliga sprintmötet, sprintplanering och retrospective. Ofta är det dock så att 
produktägaren är med på alla möten utom det dagliga mötet, där de mer deltar efter 
behov. 

4.2.2 Scrummästare 
Scrummästaren håller i det dagliga sprintmötet, sprintplaneringen och 
sprintåterblicken. Demonstrationen i slutet av varje sprint kan däremot skötas av olika 
personer, oftast är det en kravanalytiker som håller i den.  

Scrummästaren ska se till att Scrum följs och utvecklas. De ska stötta produktägaren 
och tillsammans med denne kontinuerligt arbeta med produktbackloggen. 
Scrummästaren är ansvarig för sprintbackloggen. 

Scrummästarna har även en så kallad Scrum of Scrums, där olika problem eller 
erfarenheter som teamen upplever lyfts upp för att hanteras gemensamt. Tanken med 
dessa möten är att utveckla arbetet med Scrum.  Dessa möten liknar teamens dagliga 
sprintmöten, men hålls bara en gång per vecka. På mötet tar man upp vad teamet 
arbetar med och eventuella hinder eller lärdomar. 

Teamet sitter tillsammans i ett teamrum. Det underlättar kommunikationen. Eftersom 
alla kompetenser sitter i teamet kan det mesta lösas med kommunikation ansikte mot 
ansikte. 

4.3 Scrumaktiviteter 
Scrum innehåller ett antal olika aktiviteter som ska bidra till att ett agilt arbetssätt 
uppnås. 

4.3.1 Sprinten 
Scrumteamen väljer själva längden på sina sprintar, men det vanliga är 
treveckorssprintar. Sprinten börjar med en sprintplanering som sedan följs av 
utvecklingsarbete med dagliga planeringsmöten. Under sprinten hålls ofta ett så kallat 
backlog grooming möte. Där samarbetar kravanalytiker och ett par utvecklare för att 
tydliggöra och bedöma tidsåtgång för punkter i backloggen. Efter sprinten har man en 
demo för intresserade och efter den har utvecklingsteamet en sprintåterblick.  

Det är väldigt sällan en sprint avbryts. Mer vanligt är istället att förlänga sprinten. 
Detta sker ibland vid leveranser när det viktigaste är att få funktionaliteten att fungera 
i test eller produktion. Då vill man inte att ett helt team är borta en dag på 
sprintplanering, utan då prioriteras det bort och planeringen görs när det finns tid och 
möjlighet. 
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4.3.2 Sprintplaneringsmöte 
Sprintplaneringsmötet sker tillsammans med produktägare, utvecklingsteamet och 
eventuella berörda kravanalytiker från andra team. Backloggen gås igenom och 
prioriteras. Uppgifter flyttas in i sprinten och estimeras succesivt.  

I slutet av mötet sätter utvecklingsteamet upp ett sprintmål och bestämmer vad som 
ska demonstreras efter avslutad sprint. Sprintplaneringen brukar ta ungefär fyra 
timmar. 

Om det är helt ny funktionalitet bestäms hur den ska utvecklas för att bli en färdig 
inkrementell produkt. Ofta är det utveckling av redan levererad funktionalitet, vilket 
gör att det inte är något som behöver planeras. 

Vid varje sprintplaneringsmöte går teamet igenom ”klar”-kriterierna för att säkerställa 
att de fortfarande är aktuella. 

4.3.3 Dagligt sprintmöte 
Utvecklingsteamen väljer själva när de vill ha mötet. De flesta har valt att ha det på 
morgonen strax innan fikat. Mötet är ett så kallat stå-upp möte, och deltagarna är 
utvecklingsteamet, men även produktägaren kan delta. Möteslängden kan variera, 
men ska inte vara mer än en kvart. 

På mötet berättar varje person vad den gjort sedan igår och eventuella problem 
redovisas. Den uppgift de arbetar med estimeras om och utvecklaren berättar vad 
denne tänkt göra under dagen.  

Scrummästaren uppdaterar efter mötet en graf som kallas burn down chart. Den visar 
hur mycket teamet har hunnit göra gentemot vad som planerades från början.  

4.3.4 Demonstration 
Efter en sprint demonstreras den nya funktionaliteten för intresserade. Oftast finns en 
koppling mellan det som demonstreras och sprintmålet. Under och efter 
demonstrationen får intresserade möjligheter att komma med synpunkter eller ställa 
frågor. Eventuella förslag eller brister adderas sedan till backloggen. 

4.3.5 Retrospective 
Sista aktiviteten i en sprint är en retrospective. Där går utvecklingsteamet igenom 
positiva och negativa upplevelser från sprinten. De viktigaste punkterna väljs ut 
gemensamt och åtgärder tas fram för att förbättra arbetet.  

Framkommer det problem som har med ledning att göra, lyfts dessa till 
projektledaren. 

4.3.6 Backlog grooming 
På ett backlog grooming- möte putsar deltagarna på uppgifterna i backloggen. Man 
går igenom nya uppgifter och ger dem en ungefärlig uppskattning. Även förändringar 
i existerande uppgifter kan diskuteras. Uppgifter kan även rangordnas om beroende på 
förändringar i kraven. 

Representanter på möten är ett par utvecklare från teamet, en eller flera 
kravutvecklare, projektledare och en eller flera verksamhetsresurser. 



25 
 

Syftet med mötet är att underlätta för projektledaren att i sin planering bibehålla en 
bra överblick över produkten.  Det hjälper även teamet inför deras sprintplaneringar, 
då backloggen är bättre rangordnad och grovt tidsuppskattad.  

4.4 Scrumartefakter 
Scrum innehåller ett antal artefakter, framförallt för att hantera uppgifterna som ska 
utvecklas för produkten  

4.4.1 Produktbackloggen 
Produktägaren ansvarar för backloggen och arbetet med att prioritera och förtydliga 
uppgifterna.  

Under en sprint hålls ibland en så kallad backlog grooming med produktägaren, 
kravanalytiker och ett par utvecklare, se avsnitt 4.3.6.  

Produktägaren är ansvarig för produktbackloggen, men mycket av arbetet med att 
förtydliga och estimera poster görs av kravanalytiker och utvecklare. Produktägaren 
sköter framförallt prioriteringen i stort och sedan är det teamet som prioriterar inom 
en sprint.  

4.4.2 Sprintbacklogg 
Sprintbackloggen tas fram på sprintplaneringsmötet av teamet. Den uppdateras dock 
ständigt under sprinten. Dels med nya krav som lyfts in i sprinten eller buggar som 
hittas av testare som prioriteras in och åtgärdas i sprinten. 

4.5 Definition av ”klart” 
Vid varje sprintplaneringsmöte går man igenom klarlistan. Den uppdateras dock inte 
speciellt ofta. Teamen samarbetar även kring listan genom mötena mellan 
scrummästarna, Scrum of Scrums. Tanken är att teamen ska ha en liknande syn på 
”klart” för att underlätta för intressenter som testledare och projektledare.  

4.6 Utvecklingsmiljö 
Den tekniska miljön är väldigt varierad. Det finns fortfarande system från mitten av 
nittiotalet i drift. Det gör att olika team kan arbeta med vitt skilda tekniker. Verktygen 
som systemutvecklingseneheten arbetar med tas fram i en arkitektgruppering. De kan 
få in förslag på nya verktyg eller plugins från utvecklare.  

Vissa strategiska beslut kan tas på en högre nivå, IT-ledning eller ännu högre. Ett 
exempel är beslutet att investera i processmotor, som fattades som ett strategiskt 
beslut i samband med att Lean infördes på Migrationsverket. Eftersom Lean arbetar 
med processer och fokus är att förbättra dessa, ville man ha ett system som fungerade 
på liknande vis. 

Utvecklingsspecifika detaljer tas upp på utvecklarmöten, som hålls ungefär en gång 
per kvartal, där syftet är att sprida kunskap kring verktyg och miljöer. Mötena 
innehåller oftast en presentation av någon utveklare kring ett särskilt område, till 
exempel utvecklingsverktyget Maven. På dessa möten lyfts också fram förslag på nya 
arbetssätt, tekniker eller utvecklingsverktyg. Endast systemutvecklare, konsulter och 
anställda, medverkar på dessa möten. 



26 
 

Hur teamen vill arbeta är upp vart och ett. De är givetvis styrda med avseende på 
vilka verktyg, programmeringsspråk och metoder de ska arbeta med, men hur en 
uppgift ska lösas bestämmer de tillsammans vid sprintplaneringen. Vissa team arbetar 
till exempel med testdriven utveckling.  

Kodstilen är delvis definierad i Migrationsverkets klartkriterier. I dokumentet anges 
hur loggning, TODO’s och JUnittester med mera ska hanteras.  

Teamen har olika modulansvar med produkter som de förvaltar. Detta leder till att de 
har kompetensen och får då svara på frågor från dem som arbetar i koden mer sällan. 
Detta har lett till en samarbetsvillig organisation där man hjälper varandra mellan 
team och projekt. 

Eftersom all kod är säkerhetsklassad så finns i dagsläget inte möjligheten för 
utvecklare att arbeta hemifrån.   
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5. Analys och diskussion  
I detta kapitel används teorin för att analysera empirin. Till hjälp för att 
utföra analysen använder jag de två verktygen 4-DAT och AAIM från 
Henderson-Sellers ramverk Agile software solution framework.  

5.1 4-Dimensional analysis tool 
I detta avsnitt kommer jag att använda empirin från Migrationsverket, om deras 
implementation av Scrum och arbete med systemutvecklig i allmänhet, och sätta in 
denna information i de fyra dimensionerna från 4-DAT. 

5.1.1 Dimension 1 
Med teknisk miljö i 4-DAT anges ofta kraven på en hög nivå, men jag har 
möjligheten att titta djupare på saken eftersom Migrationsverket delvis har fastslagit 
vilka verktyg som ska användas.  

I Scrum är flera av fälten i Dimension 1 odefinierade. Detta eftersom Scrum i sig inte 
styr dessa faktorer. Migrationsverket däremot har definierat dessa faktorer, officiellt 
eller inofficiellt, därför kommer jag att ta med dessa eftersom de styr det agila arbetet. 

Kriterier   Scrum på Migrationsverket 

Projektstorlek Finns i alla former. Allt från små projekt med ett fåtal 
utvecklare, till stora projekt med flera team som löper över 
ett antal år. 

Teamstorlek Oftast mellan 7-10 personer. Undantag finns vid mindre 
projekt.  

Utvecklingsstil Iterativt, snabbt med inkrementella leveranser. 

Kodstil Inget fastslaget, upp till varje team. Ett antal team 
använder testdriven utveckling. 

Teknisk miljö Varierad, finns både förvaltning och nyutveckling. 
Verktygsmässigt har alla team ett gemensamt 
utvecklingspaket med fastställda program. 

Fysisk miljö Teamrum, alla sitter på samma avdelning. Inget arbete 
utanför kontoret. 

Organisationskultur Samarbetsvillig. Teamen hjälper varandra över 
projektgränser. Scrum of Scrums hjälper till med 
samordning. 

Abstraktionsmekanism Objektorienterad. 

Tabell 5.1.1 Dimension 1, efter Qumer & Henderson-Sellers. 57 
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Projektstorleken och teamstorleken är två faktorer som kan variera kraftigt på 
Migrationsverket. Normalprojektet är ett större projekt som löper i minst ett år, men 
det finns undantag åt båda hållen, exempelvis snabba projekt där team skapas för att 
snabbt lösa en mindre avgränsad uppgift och enorma projekt som fortlöper i flera år. 
Teamstorleken varierar på samma sätt, oftast beroende just av storleken på projektet. 
Normalteamet är dock som påvisats runt 7-10 personer med varierade kompetenser. 

Migrationsverket arbetar precis som Scrum förespråkar iterativt och inkrementellt. 
Normaltiden för en sprint är runt tre veckor, medan leveranser sker ungefär en gång 
varannan månad.  

Kodstil och den tekniska miljön är de två faktorer som är svårast att analysera, 
eftersom de skiljer sig åt mellan teamen. Alla team är ungefär lika stora och sitter i 
ungefär likadana teamrum, men beroende på vad de arbetar med varierar den tekniska 
miljön väldigt mycket. Vissa team arbetar mycket med förvaltning, vilket innebär 
äldre miljöer än för dem som arbetar fram nya ärendehanteringssystem.  

Kodstilen är delvis definierad i Migrationsverkets klartkriterier. Där anges hur 
loggning, TODO’s och JUnit-tester med mera ska hanteras. Dock så varierar kodstilen 
mellan teamen, eftersom mycket är det upp till teamen själva att avgöra hur de vill 
arbeta. Vissa föredrar testdrivet, andra mer traditionell utveckling. 

Organisationskulturen på Migrationsverket präglas av samarbetsvillighet och möten 
som Scrum of Scrums hjälper till att säkerställa samarbete mellan teamen. Där träffas 
utvecklare som arbetar i olika projekt på ett naturligt sätt. Även utvecklarmöten bidrar 
till samarbete och underlättar för kompetensspridning mellan teamen. Även det 
faktum att alla utvecklare sitter i samma lokaler underlättar för kommunikation och 
nära samarbete.  

5.1.2 Dimension 2 
Qumer och Henderson-Sellers58 menar att denna dimension är kvantitativ då den 
mäter agiliteten i en metod i siffror. Jag menar att de poäng som delas ut till de olika 
aktiviteterna och rollerna, är subjektiva bedömningar. Är denna del av 
utvecklingsprocessen flexibel? Svaret på dessa frågor blir en bedömning som 
forskaren gör och därför anser jag att dimensionen är av kvalitativ karaktär. 

Den andra dimensionen tar upp agil karaktär. Till stor del liknar tabellen den som 
Qumer och Henderson-Sellers59 utfört på Scrumguiden60. Det som skiljer är dock 
backlog grooming, som har blivit en del av sprinten och den underlättar för 
sprintplaneringen och hjälper projektledningen i sitt arbete. I och med att uppgifter i 
backloggen blir estimerade tidigare med mer detaljer kan planeringen justeras 
därefter. 

De tre faserna planering, utveckling och återblick är en naturlig del i Scrum och även 
i Migrationsverkets implementation av Scrum. En skillnad mot Qumer och 
Henderson-Sellers61 utvärdering av Scrumguiden, är att jag anser att Återblick i figur 
5.1.2 är ett lärande, (LG), moment. Mitt argument är att själva syftet med en 
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sprintåterblick är att lära av de framgångar och misstag som uppkommit under 
sprinten. Om detta moment inte är lärande, så har sprintåterblicken skett i onödan. 

Dimension 2 

Grad av agilitet i Migrationsverkets Scrum 

  Agila funktioner                      

Scrum FY SD LS* LG RS Totalt 

Faser   

Planering 1 1 0 1 1  4 

Utveckling 1 1 0 1 1 4 

Återblick 0 1 0 1 0 2 

Totalt 2 3 0 3 2 10 

Grad av agilitet 2/3 3/3 0/3 3/3 2/3 10/(3*5) 

Praktiker 

Scrummästare 1 1 0 1 1 4 

Scrumteam 1 1 0 1 1 4 

Produktbacklog 1 1 0 1 1 4 

Sprint 1 1 0 1 1 4 

Backlog grooming 1 1 0 1 1 4 

Sprintplaneringsmöte 1 1 0 1 1 4 

Daily Scrum 1 1 0 1 1 4 

Retrospective 1 1 0 1 1 4 

Demo 1 1 0 1 1 4 

Total 9 9 0 9 9 36 

Grad av agilitet 9/9 9/9 0/9 9/9 9/9 36/(9*5) 

FY = flexibilitet, SD = snabbhet, LS = smidighet, LG = lärande, RS = lyhört. 

* Vad gäller den agila funktionen smidighet (LS) så väljer jag att använda samma värden i tabellen 
som Qumer och Henderson-Sellers. De har valt att inte ge poäng åt något moment i Scrum, och för att 
få fram ett värde som ska gå att jämföra på ett rättvist vis väljer jag att göra likadant. 
Tabell 5.1.2 Dimension 2, efter Qumer & Henderson-Sellers. 62  
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5.1.3 Dimension 3 
Dimension 3 undersöker vilka aktiviteter som stöder de agila värdena.  

Dimension 3 

Agila värden    Scrum på Migrationsverket 

Individer och samspel framför 1. Scrumteam 
processer och verktyg.  2. Sprintplaneringsmöten 
     3. Dagligt sprintmöte 
     4. Scrum of Scrums 

Fungerande mjukvara framför 1. Sprint 
omfattande dokumentation.  2. Sprintgranskning 

Samarbete med kund framför  1. Produktbacklog 
kontraktsförhandlingar.  2. Sprintplaneringsmöte 
     3. Backlog grooming 
     4. Verksamhetsresurs i team 

Anpassa efter förändring framför 1. Sprint review 
att följa en plan.   2. Sprintplaneringsmöte 

Hålla processen agil.   1. Sprintgranskning 
     2. Dagligt sprintmöte 

Hålla processen kostnadseffektiv. - 
Tabell 5.1.3 Dimension 3, efter Qumer & Henderson-Sellers. 63  
 
Scrum of Scrums sätter samspel och individer framför process och verktyg och 
stödjer samordning och kommunikation. Ett moment som kan nämnas är även 
utvecklarmöten. Dessa möten sätter också kommunikation främst och målet är att lära 
av varandras erfarenheter och kunskap. 

Backlog grooming ger en snabbare återkoppling till kund om eventuella frågetecken 
kring uppgifter och verksamhetsexperterna kan dela med sig av sin kunskap tidigare i 
processen. Även demonstrationen kan ses som ett samarbete med kunden, då det är 
första gången de flesta i verksamheten får se den nya funktionaliteten. På dessa möten 
finns även möjligheten att komma med synpunkter och idéer, som då lyfts in i 
produktbackloggen vid behov. 

Det dagliga sprintmötet är ett viktigt möte för att hålla arbetet agilt. Det hjälper till att 
sätta kommunikation framför dokumentation, och det ger en möjlighet för 
scrummästaren att styra arbetet vid behov.  
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5.1.4 Dimension 4 
Denna dimension undersöker vilka aktiviteter som underlättar för processerna, som är 
involverade i systemutvecklingsarbetet. 

Dimension 4 

Process   Scrum 

Utvecklingsprocess  1. Scrum team 
    2. Produktbacklog 
    3. Sprint 
    4. Sprintgranskning 

Projektledningsprocess 1. Scrummästare 
    2. Sprintplaneringsmöte 
    3. Dagligt sprintmöte 
    4. Backlog grooming 

Supportprocess till  - * 
utvecklingsprocessen 

Processstyrningsprocess -* 

Tabell 5.1.4 Dimension 4, efter Qumer & Henderson-Sellers. 64 

* Supportprocess och processtyrningsprocess är inte definierade i vare sig Scrum eller 
Migrationsverkets utvecklingsprocess och kommer därför inte att analyseras. 

Skillnaden mellan de två processerna är om de hjälper de personer som arbetar i 
processen eller de som ska styra processen eller alternativt båda två.  

Faktorerna i utvecklingsprocessen är främst till för att stödja teamet och underlätta för 
deras arbete. En backlogg med ett antal uppgifter, en sprint med möjlighet att arbeta 
på dessa uppgifter och en granskning efteråt för att lära sig av erfarenheterna som 
man samlat på sig inom teamet. Alla dessa faktorer har som syfte att underlätta arbetet 
för teamet. 

Sprintplaneringsmötet, det dagliga sprintmötet och backlog grooming är exempel på 
aktiviteter som framförallt är stödjande för projektledare och ledningsfunktionen. Det 
ger återkoppling på hur arbetet flyter på och tidplaner respektive mål kan revideras 
allt eftersom.  

5.2 Agile Adoption Improvement Model 
I detta avsnitt kommer jag att undersöka Migrationsverkets agila arbete med hjälp av 
AAIM. Vilken nivå av agilt arbete som de har uppnått och vad som krävs för att 
uppnå nästa. Kraven på de olika nivåerna kommer att listas och därefter ges en 
motivering varför eller varför inte de uppfyller dessa krav. Vissa av kraven är mer 
abstrakta, vilket kommer att innebära att jag mer resonerar kring begreppen än avgör 
om de är uppfyllda eller ej. 
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5.2.1 Block 1 
I block ett agil linda, är fokus på att arbeta med de agila värdena i praktiken. Kraven 
på denna nivå är att arbetet är: 

 Iterativt och inkrementellt. Uppfyllt. De tre veckor långa sprintarna ger efter 
varje sprintslut ny exekverbar programvara. Leveranserna sker lite mer sällan, 
ungefär varannan månad. Arbetet i sprintarna är iterativt, då verksamheten 
tidigt får möjlighet att återkoppla på arbetet och nya krav växer då fram.  

 Uppmuntra och hantera förändringar. Uppfyllt. Arbetar nära 
verksamhetsexperter och uppmuntrar att nya krav adderas till backloggen. 
Dels genom backlog grooming där verksamhetsrepresentanter ofta är 
deltagare, men även vid demonstrationen där ett antal verksamhetsresurser kan 
komma med feedback.  

 Reflektera över förändring. Uppfyllt. I retrospective efter sprinten 
reflekteras över vad som gjorts i sprinten. Här lyfts eventuella problem och 
framgångar upp för att ta lärdom av. Även de dagliga mötena innehåller ett 
visst mått av reflektion, eftersom varje utvecklare lyfter upp problem under 
gårdagen. Då kan eventuella lärdomar delas i teamet. 

5.2.2 Block 2 
Nivå 2 agilt inledande 

 Kommunikationsfokus. Uppfyllt, se nedan. 
 Samarbete och samspel. Uppfyllt. Samarbete uppstår automatiskt i 

teamrummen där man snabbt kan få hjälp. Scrum of Scrums bidrar till 
samarbete mellan team och projekt. Utvecklarmöten underlättar också 
samarbete och samspel, då erfarenheter utbyts mellan utvecklarna i de olika 
teamen. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte. Uppfyllt. I och med att teamen arbetar 
i samma rum, sker kommunikationen automatiskt ansikte mot ansikte. Teamen 
innehåller dessutom de kompetenser som krävs för att de ska kunna slutföra 
sina uppgifter. De gånger teamet skulle behöva hjälp från ett annat team, så 
finns även de teamen i anslutning till varandra. Det gör att all kompetens kring 
Migrationsverkets datasystem är samlad på samma avdelning. 

Nivå 3 agilt förverkligande 

 Körbara programversioner. Uppfyllt. Inkrementellt arbete som genererar 
körbara versioner av programmet efter varje sprint. 

 Minimalt med dokumentation. Uppfyllt. Jira har införts som system för att 
minska dokumentationen. Här finns all information som behövs för att göra en 
uppgift i ärendet. Verksamhetsresurser och kravanalytiker i teamen, möjliggör 
även kommunikation direkt kring eventuella frågetecken i uppgiften. 

 Uppmuntra minimal dokumentation. Uppfyllt, se ovan. 

Nivå 4 agilt värde 
Denna nivå är en kombination av de två tidigare som slås samman för att ge värde åt 
människorna i processen. Det gör dem mer svårbedömda än de tidigare kraven, 
eftersom det är mer abstrakta krav. 
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 Värdera människor. Delvis uppfyllt. Utvecklarna ska få vara beslutsfattare 
står det i teorin kring AAIM nivå 4. Det blir svårbedömt eftersom det beror på 
besluten. Hur, och till stor del, när en uppgift ska utföras bestäms av teamen. 
Dock så bestämmer de till exempel inte vilka utvecklingsverktyg som ska 
användas eller var de arbetar.  

 Inte ignorera processer och verktyg. Delvis uppfyllt. Mycket svårt att 
analysera. Människorna ska vara i fokus, både utvecklare och kunder, utan att 
man ignorerar proceser eller verktyg. I och med Scrum så har varje sprint 
likadant utseende och följer samma mönster. Det gör att processen ser likadan 
ut från sprint till sprint, även om innehållet och längden varierar. Momenten i 
utvecklingsprocessen är gemensamma för alla team, men sedan får teamen 
själva välja utformandet av dessa moment. 

5.2.3 Block 3 
Block tre fokuserar på kvalitet. Att det som utförs utför med minimala resurser och 
hög kvalitet. 

Nivå 5 agilt smart 
Denna nivå handlar om lärande, även här blir begreppen mer svårbedömda så jag 
kommer att anlysera nivån efter lärande generellt. 

 Lärande. Delvis uppfyllt. De faktorer som kan lyftas fram som exempel på 
lärande är retrospective, Scrum of Scrums och utvecklarmöten. Retrospective 
hjälper teamen att utvecklas och dra lärdomar av de erfarenheter de samlar på 
sig i sprintarna. Scrum of Scrums underlättar för andra team att dra nytta av de 
lärdomar ett team tagit fram i ett retrospective. Utvecklarmötet har liknande 
mål som Scrum of Scrums, men med ett ökat fokus på utvecklare. Sprida 
kompetens mellan teamen. 

 Lärande styrning. Delvis uppfyllt. En faktor av lärande, som dock ligger 
utanför studien ramar, av intresse är metoden Lean som Migrationsverket 
använder för att bland annat eskalera problem. Det gör att ledning snabbt nås 
av information om problem och kan vidta lämpliga åtgärder.  
Problem och andra erfarenheter kan även lyftas till projektledaren efter en 
retrospective.  

 Hantering av lärande. Delvis uppfyllt, se ovan 

Nivå 6 agil process 

 Kvalitetsproduktion. Inte uppfyllt. Så länge det finns problem i 
produktionen, det vill säga buggar eller rena fel, så kan inte 
kvalitetsproduktion anses vara uppfyllt. 

 Maximalt resursutnyttjande. Inte uppfyllt. Kan egentligen aldrig uppnås. 
Det som talar för Migrationsverket är att de har en policy om att alltid bli 
bättre, i och med arbetet med Lean. 

 Hålla processen agil. Delvis uppfyllt. Teamen har blivit bättre på att anpassa 
sig efter förändringar. Jira underlättar också att ta in sena krav eller buggar in i 
en sprint. Även sprintlängden anpassas vid behov. 
Möten som backlog grooming demonstration ger också snabb feedback, vilket 
ger möjlighet till snabba förbättringar och en smidig utvecklingsprocess. 
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6. Slutsats 
Kapitlet innehåller studiens resultat, med fokus på resultaten av analyserna 
gjorda på Migrationsverkets utvecklingsarbete med hjälp av verktygen 4-DAT 
och AAIM. 

6.1 4-DAT 
Jämför man analysen av Migrationsverkets scrumimplementation med den analys som 
Qumer & Henderson-Sellers65 utfört på Scrumguiden66, kan man utläsa att det inte är 
några stora skillnader.  

Migrationsverket har med minst alla de kriterier som Scrumguiden har i de kvalitativa 
dimensionerna. Den stora skillnaden är Scrum of Scrums och backlog grooming, som 
Migrationsverket har implementerat i sprinten. 

I dimension 2, som kvantitativt mäter graden av agilt arbete, gav faserna 0.67, 
(10/15), och praktiker 0.8, (36/45). Det kan jämföras med Qumer och Henderson-
Sellers analys som gav 0.6, (9/15), och 0.8, (28/35). Migrationsverkets 
implementation av Scrum har med andra ord, i princip, samma grad av agilitet som 
Scrumguiden. 

Slutsats: enligt 4-DAT arbetar Migrationsverket agilt. 

6.2 AAIM 
Svårigheten med att bedöma hur väl Migrationsverket uppfyller kraven i AAIM, är att 
det blir subjektiva bedömningar.  

Det första blocket är uppfyllt. Det innehåller grunderna i ett agilt arbete och alla de 
moment som krävs för att uppnå denna nivå är inkorporerade i Scrum. 

I block två är de krav som är konkreta uppfyllda. Migrationsverket har en god 
kommunikationskultur, med snabb kommunikation, ansikte mot ansikte, i teamen, och 
bra samarbete mellan team och projekt. 

Migrationsverket har även arbetat för att minska dokumentationen. Jira har varit en 
stor del av det arbetat och minskat behoven av att underhålla olika dokument, till 
exempel backlogg i Excel-format och kravdokument i olika Word-filer. 

I varje sprint ingår det dessutom att leverera en körbar version av den produkt man 
utvecklar.  

Det är i nivå 4 av AAIM som det blir svårare att avgöra om kraven är uppfyllda eller 
inte. Fokus ligger på att skapa värde för människorna i processen och att inte ignorera 
processen och verktyg. Därför kan jag inte dra några slutsatser om Migrationsverket 
uppfyller denna och nästkommande nivåer. 

Migrationsverket uppfyller med andra ord kraven upp till nivå fyra i block två. Det 
innebär att de arbetar agilt, men även att de har en del förbättringspotential. De 
kommande nivåerna handlar om lärande och effektivitet, det vill säga att producera 
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kvalitet till en låg kostnad, men med en snabb utvecklingscykel. Faktorer som 
ständigt kan utvecklas och bli bättre.  
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7. Egna reflektioner 
Detta kapitel innehåller mina egna tankar och idéer. Dels kring eventuella 
framtida undersökningar på området, men även kring utförandet av studien 
rent generellt och förslag på åtgärder som jag tror kan förbättra 
verksamhetens agila arbete. 

7.1 Förslag på åtgärder 
En åtgärd för att minska tiden som läggs på möten i utvecklingsteamet utanför 
teamets område, kan vara att låta scrummästaren gå på dessa möten. Dock så vill 
oftast scrummästaren vara med och utveckla, vilket gör att denne därför kan vara 
tveksam att lägga mer tid på möten. 

Ett alternativ är att ha en tydligare avgränsning mellan utvecklingsteamet och 
scrummästaren. Frågan är dock om det finns tillräckligt med arbete i en sådan roll på 
Migrationsverket. 

7.2 Egna reflektioner 
Det har varit spännande att undersöka Scrum i praktiken. Särskilt på en organisation 
som har arbetat med metoden ett antal år och gjort medvetna och omedvetna val, som 
påverkat hur deras implementation av Scrum ser ut. Man misstänkter redan när man 
börjar en sådan studie att det kommer vara stor skillnad på teori och praktik, och det 
är intressant att försöka se hur de skillnaderna uppkommit. 

En svårighet har varit att hitta ett verktyg för utvärdering. Sökandet slutade i att jag 
valde att använda bitar ur ett ramverk. Det har sina svårigheter då ramverket är tänkt 
att användas i sin helhet, men det är också intressant då man tvingas fundera mycket 
själv.  

En intressant framtida undersökning vore att med stöd av ramverket Agile software 
solution framework vara med i införandet av ett agilt arbetssätt från ax till limpa.  

Ramverket i sig anser jag behöver utvecklas i vissa delar och tydliggöras för att andra 
lättare ska kunna använda verktygen, framförallt 4-DAT. Ett exempel på det jag 
menar är i dimension 2 av 4-DAT. Där finns dels det agila värdet flexibilitet och 
värdet lyhördhet. Skillnaden i förklaringen är hårfin vilket försvårar för en 
utomstående att använda verktyget.  
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