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Bilag 

Begrebsafklaring 

Front-end: Den del af softwaren, som slutbrugeren kigger på.  
 

Back-end: Den del af softwaren, som systemadministratoren kigger på.  
 

Systemadministrator: Den person, der står for at vedligeholde softwaren. 
  
API: Application Programming Interface, softwaregrænseflade, der tillader et stykke 
software at interagere med et andet stykke software.  
 

Softwaregrænseflade: De faciliteter et it-system eller program stiller til rådighed for 
omverdenen.  
 

IID: Iterative and Incremental Development, Ideen her er at udvikle gennem gentagne 
cyklusser, og i mindre portioner ad gangen. Processen består af fire 
stadier, Inception, Elaboration, Construction og transition.  
 

Timeboxing: Betyder man har afsat en vis mængde tid til en bestemt aktivitet.  
 

First-test: En del af XP (Extreme Programming), hvor ideen er at teste før man skaber 
kode.  
 

Top-down development: En tilgang til programmering, hvor man får fremgang ved at 
definere de nødvendige elementer, gennem mere simple elementer.  
 

Stub development: Stub er et lille stykke kode, der agerer som pladsholder for endnu ikke 
eksisterende kode.  
 

Waterfall: En lineær udviklingsmetode med 5 stadier, Requirements, 
Design, Implementation, Verification, Maintenance.  
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Interview Guides 

Bilag 1: Interviewguide Niels Sejer Pedersen 

Formål står med normalskrift. 

Spørgsmål står med fed. 

 

Navn? 

Titel? 

Hvor længe har du arbejdet i et agilt miljø? 

Har du arbejdet inden for andre projektudviklings metoder før? Hvilke? 

Formål: En generel forståelse for hvordan dette individ oplever agil på daglig basis. 

Beskriv en normal arbejdsdag, husk at udlede fra dette spørgsmål, hvor kan vi se agil i 

deres beskrivelse? Kan de udpensle den specifikke episode mere? 

Formål: At finde ud af hvilke specifikke agile værdier personen bruger på daglig basis. 

Hvilke agile principper møder du mest i din hverdag? - bed om uddybelse, søg 

konkretisering. 

Formål: At finde ud af hvad der fungere. 

Hvilken effekt har agile processor haft på dig i din daglige arbejdsgang? 

Formål: At finde knuder i forhold til den agile proces. 

Er i stødt på udfordringer i forhold til implementering af agile processor? 

Er i stødt på udfordringer i forhold til at arbejde i agile processor?  
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Bilag 2: Interviewguide Michael Olsen 

Formål står med normalskrift. 

Spørgsmål står med fed. 

 

Navn? 

Titel?  

Hvor længe har du arbejdet i et agilt miljø?  

Har i en scrum master?  

Har i en product owner?  

Har i en backlog? 

Bruger i sprints?  

Har du arbejdet inden for andre projektudviklings metoder før? Hvilke?  

Formål: En generel forståelse for hvordan dette individ oplever agil på daglig basis.  

Beskriv en normal arbejdsdag, husk at udlede fra dette spørgsmål, hvor kan vi se agil i 

deres beskrivelse? Kan de udpensle den specifikke episode mere?  

Formål: At finde ud af hvilke specifikke agile værdier personen bruger på daglig basis.  

Hvilke agile principper møder du mest i din hverdag? - bed om uddybelse, søg 

konkretisering.  

Formål: At finde ud af hvad der fungere.  

Hvilken effekt har agile processor haft på dig i din daglige arbejdsgang?  

Formål: At finde knuder i forhold til den agile proces.  

Er i stødt på udfordringer i forhold til implementering af agile processor?  

Er i stødt på udfordringer i forhold til at arbejde i agile processor?  

Formål: At finde ud af om teamet er fuldt ud agile.  

Er jeres team selvstyrende angående ansættelser?  

Formål: Påvirker kultur det agile mindset?  

Har du arbejdet i internationale teams? (hvilke)  

Hvilke forskelle har dette gjort i forhold til agile?   

Formål: Se spørgsmålet.  

Hvordan imødekommer i påbud om prissætning på agile projekter?  

Formål: Fordre agile frameworks, en bestemt type personer?  

Hvordan vil du beskrive en god/dårlig agil medarbejder?  
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Udspørg om kvalifikationer, hvis nødvendigt.   

Formål: Se spørgsmålet?  

Hvilke fordele og ulemper mener du at der er ved en product owner?  
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Bilag 3: Interviewguide YouSee 

Formål står med normalskrift. 

Spørgsmål står med fed. 

 

Navn?  

Titel?  

Hvor længe har du arbejdet i et agilt miljø?  

Har du arbejdet inden for andre systemudikviklingsmetoder før? Hvilke? (f.eks. 

Waterfall?)  

Formål: En dybere indsigt i teamets agile arbejde.  

Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig?  

Hvilke dele af Scrum bliver benyttet, hvorfor/hvorfor ikke?  

Hvilke agile teknikker og processor benytter jeres team, som ikke er en del af Scrum?  

Husk at udlede fra disse spørgsmål, hvilke specifikke teknikker og processer der bliver 

benyttet, enten scrum eller andet.  

Formål: At finde ud af hvad der fungere.  

Hvilken effekt har SCRUM haft på jeres daglige arbejdsgang? 

På hvilke områder er teamet du arbejder i selv-organiserende? Herunder hvilke er 

teamet ikke?  

Hvilke problematikker har du oplevet i et selv organiserende team?  

Hvordan har i løst disse problematikker? - var løsningerne forebyggende?   

Formål: Fordre agile frameworks, en bestemt type personer?  

Hvad er din oplevelse af et godt/dårligt agilt team medlem?  

Udspørg om kvalifikationer, hvis nødvendigt.  

Formål: Se spørgsmålet?  

Hvad mener du der skal til før at en productowner fungere optimalt?  

Hvordan er din kommunikation med produktowneren? (Hvordan er din kommunikation 

med teamet som produktowner?)  

(Hvilke teknikker og processer benytter I til at fordre god kommunikation med PO)  
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Bilag 4: Interviewguide Alexander Stigsen 

Formål står med normalskrift. 

Spørgsmål står med fed. 

 
Hvad hedder du?  

Og så sådan, hvad er din titel?  

Hvor længe har du arbejdet i det her Agile miljø?  

Har du arbejdet indenfor andre metoder som for eksempel waterfall?  

Hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig?  

Bruger i Scrum?  

  

Herfra overgik interviewet til et ustruktureret format, hvor der blev snakket om hvad der var 

relevant. Følgende er eksempler på spørgsmålene, resten kan ses i transskriberingen. 

 

Hvilke principper bruger i så før?   

Bruger i så en standard, hvad hedder det, sådan en projektleder eller... normalt?  

jeg tænker, nu bruger i jo ikke de her bestemte scrum roller, men har i en eller anden 

form for product owner?  

 

Resten af spørgsmålene findes i bilaget om interviewet. 
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Bilag 5: Interviewguide Jesper Boeg 

Formål står med normalskrift. 

Spørgsmål står med fed. 

 

Navn?  

Titel?  

Hvor længe har du arbejdet i et med agile miljøer?   

Har du arbejdet inden for andre systemudikviklingsmetoder før?   

Vi vil gerne vide noget om hyppige problematikker i det selv-organiserende team i Scrum  

Herunder hvordan de normalt kan løses  

Hvilke teknikker og processer bliver benyttet for at fremme det gode selv-

organiserende team?  

Hvilke teknikker og processer ser du forebyggende i forhold til at undgå konflikter i 

det selv-organiserende team?  

Er der andre løsninger (som ellers ikke er en del af hverken agile eller scrum) der 

bliver benyttet i forhold til selvorganiserende team?  

Vi vil gerne vide hvilke kommunikationsteknikker og processer der bliver benyttet ofte i 

Scrum, og hvilke JB ser essentielle for at det fungerer.  

Hvilke udfordringer har du mødt ved implementeringen af agile, i forhold til at teamet 

skal ændres til den agile tankegang?   

Vi vil gerne vide hvilke problematikker der oftest stødes på i forhold til arbejdet med 

en Product Owner i et Team. Hvordan løses disse?  

Hvordan varetager Product Owner bedst sin opgave?  

Hvilken type person er bedst i rollen som Product Owner / hvad skaber en god product 

owner?   

Hvilke teknikker og processer benyttes der for at skabe god kommunikation med 

Product Owner?  

Vi vil gerne vide om det er muligt at have et godt agilt team, hvor den agile tankegang ikke er 

forankret i ledelsen.  

Er det muligt at arbejde i et agilt team selvom virksomhedsstrukturen er opbygget 

anderledes?  
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Er det muligt for et team i en virksomhed, at være agile, uden at det også er forankret i 

ledelsen?   

Hvorfor/hvorfor ikke?   
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Interview 

Bilag 6: Interview Niels Sejer Pedersen 

NS: Niels Sejer, IT-konsulent 

SS: Stefan Sverud, Interviewer 1 

CS: Christian Schwaner, Interviewer 2 

ES: Emil Sejer, Interviewer 3  

 

SS: Så vi har skrevet navn først, men det er så ikke relevant kan man sige, men titel det er 

sådan lidt spændende i forhold til emnet kan man sige. 

NS: Ja jeg er IT-konsulent, jeg har et diplom indenfor IT og er datamatiker 

CS: OK 

NS: Og helt oprindeligt er jeg bankmand. Har haft en helt standard bank karriere 

CS: Hvor længe har du arbejdet i et agilt miljø, altså arbejdet agilt? 

NS: Agilt, det har jeg i, uh ha det er fra, vi arbejdede agilt i… det er 6 år siden  

CS: 6 år siden? 

NS: Ja 6 år siden har jeg sådan ligesom arbejdet i flere setup hvor det har været agilt, og 2 af 

dem har været hvor jeg har været ude og implementere det ikke 

SS:  Før den tid ville du så sige det var altså værdier du ikke kan kalde agilt du arbejdede med? 

NS: Altså jeg kommer typisk fra store foretagender, så har det været, altså nogen steder har 

det ikke været decideret understøttelse af nogen metode, så Microsoft er sådan meget…  

SS: Er det bare en klassisk trekant eller? 

NS: Neeeeeeej, jaaa det er egentlig lidt mere sådan at man får et projekt og så lader man det 

op til de projektledere der er der at køre det sådan lidt som de har lyst til kan man sige. Det er 

sådan meget innovations, trial and error principper man kører fordi meget af det er sådan 

man prøver sig frem og sådan nogle ting og så ser man det virker og så kommer man ud 

implementere. Og så har jeg arbejdet efterfølgende mest inden for finansverdenen og det har 

været helt standard prince2 organisationer, meget tunge vandfalds organisationer og så for 6 

år siden der skifter jeg så fordi jeg selv får interesse for det og søger over og taget nogle 

kurser på teknologisk institut og så skriver jeg min hovedopgave, altså diplomopgave, om agil 

udvikling i store organisationer og så tilbyder jeg mig selv inden for det 
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SS: Så det primære skift med agil interesse, sammenfalder med et arbejdsskift, altså et 

firmaskift? 

NS: Egentlig kom jeg fra noget der var mere agilt og så var jeg over i det der tunge setup og så 

er det egentlig en søgen tilbage til det der lidt mere… 

SS: Øhm, så jeg læser teksten op sådan så du også er med, formålet er at få forståelse for 

hvordan dette individ oplever agil på daglig basis. Så vi har overordnet snakket om hvor du 

kom fra og hvornår du kom ind på det og nu er vi ude efter mere specifikt i din hverdag, hvad 

er det der gør din hverdag agil? 

NS: Jamen det er faktisk sådan at egentligt er jeg projektledelses uddannet, altså jeg har min 

tunge erfaring og en lang række tunge kurser indenfor Microsoft og slog mig egentlig an som 

projektleder og i starten da det agile begynder at dukke frem for alle i mange af de større 

virksomheder jeg kommer til, så er det meget ofte at man sætter lidt et lighedstegn mellem 

scrum master og projektleder, hvilket er helt forfejlet men det er det man gør, så derfor 

begynder jeg langsomt at komme den vej over og derfor sidder jeg næsten altid i en rolle som 

scrum master eller tager scrum master rollen mens jeg implementere det i organisationen 

SS: Hvad ville være din hoved… altså når du siger scrum master og projektleder, hvor er de 

sammenfaldene og hvor er der forskel? Er der nogle sammenfald? 

NS: Man kan sige som scrum master sørger man for at det ligesom ruller og det er også 

opgaven som PL, sørge for projektet har fornuftig fremdrift og ikke går i stå. Scrum masteren 

har også den rolle at afklare tingene, sørge for at hvis der opstår nogle problemstillinger, 

sørger man for at få afklaring på de issues der dukker op. 

SS: Men hvad er formålet med at have 2? Hvor skiller de sig fra hinanden? 

NS: Det har man så ikke, når jeg træder ind som scrum master dropper vi PL, det er et 

bærende princip at man ikke har en projektleder, fordi så ville man… 

SS: Så ville man få trekanten igen? 

NS: Jaja det ville være helt forfejlet 

CS: Det næste er at finde ud af hvilke specifikke agile værdier personen bruger på daglig basis, 

så det er sådan noget med hvilke principper møder du mest i din hverdag? 

NS: Jamen altså når vi indfører så tager vi jo altså, de helt basale ting indenfor scrum man 

indfører, man tager sine stand up møder, man har sine planlægningsmøder med sin Produkt 

Owner og man har hele planlægning, Backloggen og sådan nogle ting, og hele planerne, 

daglige basis, altså på din to do og dine pokers er done og sådan nogle ting. Man kører alle de 
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her ting igennem, holder din retrospektives og kører dine Reviews altså dine… i enden af 

Sprintene, altså efter Sprintene kører dine demonstrationer af den software. De der 

principper er helt bærende, det er simpelthen fundamentet. Man kommer ikke rigtigt i mål ve 

at indføre agil tankegang medmindre du tager de bærende elementer. 

SS: Men den der skabelon du laver den er vel noget som i, i jeres gruppe eller firma, på en eller 

anden måde har fået slebet til. 

NS: Jeg har ikke været nogle steder hvor man ikke har indført en scrum lignende tankegang på 

toppen af en agil metode 

SS. Ja lignende ja, men så har de stadig slebet en anelse på den i hjørnerne her og der 

NS: Nej jeg tror egentlig at, neeej tit har jeg været med i den rolle hvor jeg ligesom har indført 

det og der har jeg holdt fast i at have det sådan 

SS: Når du siger ”holdt fast i” er det så med udgangspunkt i de der, nu kan jeg ikke huske 

hvornår den der konversion var som sagde ”det er det her der er agilt”, alle spidserne mødtes, 

er det med udgangspunkt i… 

NS: Ja, det er med udgangspunkt i… og som det er, altså der er den der agile.org der jo vel har 

det mest omfattende materiale, og det er det materiale man bruger mest når man går ud og 

implementere det. 

SS: Og så kan man jo tolke lidt på det, men så længe man kan se… altså ude i detaljerne ville 

det nok se lidt anderledes ud, men så længe de overordnede ideer… 

NS: Jaaaa principperne bliver nødt til at være ligesom bærende. 

CS: Så det er den samme skabelon der bliver brugt med Stand-up møder og… 

NS: Der er et punkt som alle springer på og det er at i det agile manifest står der at teamene er 

selvjusterende, altså man fyrer og hyrer selv folk, det har jeg aldrig oplevet nogen virksomhed 

give den magt til et team. De kan godt efterspørge efter nogle ressourcer og så prøver man at 

gå ud og finde det, men det med decideret at smide folk ud af, det gør de ikke 

SS: Der er jo også en masse komplikationer med HR og man forholder sig til lovgivningen og 

1000 andre ting. 

CS: Men resten er mere eller mindre standard opskrift 

NS: Ja det er det meget og det er også tit understøttet, fordi tit bruger man en form for 

værktøj, så er der værktøjsunderstøttelse i virksomheden og den har jo nogle standard ting, 

den har en Backlog og hvordan man planlægger at trække det ind i et Sprint og den har sådan 

nogle forward definitioner, den er næsten også god til art sige til dig Sprint skal ikke være for 
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lange, hvis ud sætter et Sprint op på 4 uger så kommer den op og spørger dig ikke, hvorfor er 

det 4 uger, vi vil gerne ned på 2 uger, altså hvor mange opgaver du fylder ind og den har 

Velocity som et bærende begreb altså, så du hele tiden kan følge din fremdrift og om du tager 

for meget eller for lidt ind i Backloggen, så hele den styringsdel ligger der meget tit 

understøttet i de værktøjer man bruger 

SS: Men den der fællesforståelse i har der hvor du arbejder er det den her, det ligesom når vi 

kører bachelor projekt, hver gang vi kører semesterprojekt igennem så er vi sådan lidt ”Aha” 

altså lidt klarere på processen, den der sådan tydelighed i skabelon, der var også en skabelon 

før du arbejdede med agile i de her firmaer, hvordan, hvis du skulle sammenligne skabelonen 

hvordan ville du sådan karakterisere de to?, ikke sådan indholdet men mere sådan, var der 

samme fællesforståelse for skabelonen, eller var det mere utydeligt før om hvem der egentlig 

gjorde hvad og… 

NS: Sådan er det tit, altså tit når jeg kommer, altså jeg er jo ekstern konsulent, så når jeg 

kommer ind, så er det jo tit fordi at det firma køber sig til, de har ikke den ekspertise in house. 

Så de går ind og siger ”nu vil vi gerne, prøve at arbejde mere agilt.  

SS: Så de er lidt ikke agile også øøøøh… 

NS: Ja også går de over til, og vælger en anden model 

SS: Ok 

NS: Og så er det for at danne de her fællesrammer, jeg kunne lige så godt have indført noget 

andet, det kunne lige så godt have været prince2, de kom og sagde ”Nu vil vi have indført 

prince2” Og det skal man jo forstå, altså udviklingsmetoder er jo, altså 50% af det er jo 

forståelse for at have en referenceramme der er ens. Altså at have begreberne på plads og 

sådan nogle ting. Og den anden del er at arbejde med det i praksis.  

SS: Men jeg prøvede at fiske efter, fordi du går ud og sørger for at alle, ikke bare en 

fællesramme, men at du har jo selv aktivt på en eller anden … valgt den fællesramme, du 

synes du kan stå bedst indenfor. Det er den du sælger videre jo, et eller andet sted ikke? 

NS: Arh det kan man ikke…. Altså firmaet har tit en ide om at de gerne vil være mere agile, så 

det er tit dem der vælger det, man kan sige, helt…. 

SS: Jo men du har jo placeret dig som Agile coach fordi, antager jeg, fordi det er den model du 

synes er fedest at sælge, når det er du lige skal sælge den og sådan noget. 

NS: Ikke kun, ikke kun, altså hvis jeg kommer ud i et firma og jeg ser at det er sådan en ren 

versionsopdatering at et stort tungt system der har eksisteret i 20 år og det skal bare have 20 
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år mere så ville jeg nok sige…. Altså man skal tænke… kigge på… Altså nu er jeg jo så meget 

seniorprojektleder efterhånden så nu har jeg prøvet alle typer og modeller ikke, så er det jo 

min værktøjskasse. Og det er klart så skal man sammenligne det lidt med værktøjet, også siger 

jeg: ”men her er det bruger for en skruetrækker, og herovre er der brug for en svensknøgle” 

ikke altså, Og her er der altså brug for prince2 modellen måske fordi den passer bedst til det 

og her er der brug for den agile metode, jeg siger bare at den agile metode har nogle fordele… 

øh meget ofte. 

SS: Specielt vil jeg sige i det 21. århundrede ikke altså øh, det er jo der vi er nået til, men vi 

ikke rigtig er catched up til endnu  

NS: Præcis, altså den har nogle fordele i forhold til en, til en del af de projekter vi har, men 

man kan sige jeg arbejdede i finanssektoren for eksempel hvor, hvor de er øh, hvor de 

vedligeholder et gammelt tungt system som ikke skal udvikles ret meget videre, men egentlig 

bare ligesom følge lidt med.  

SS: Bug fixes? 

NS: Ja, bug fixes indtil det en eller anden dag bliver udfaset eller overtaget af noget andet. 

Jamen der er det agile måske ikke den mest optimale løsning altså... 

SS: Nej det er en for lang og tung i forhold til hvad man får ud af det jo  

NS: Det er bare, det er bare et andet sted, hvorimod nogen af de andre steder hvor vi startede 

med det, helt tilbage fra Microsoft så er det jo sådan noget Green Field udvikling, altså man 

ved ikke… Man skal udvikle et system som man ikke, som ikke findes på markedet, man 

kender ikke noget lignende, jamen så er det klart så det agil tankegang der meget øh… super 

god at anvende til det ikke, Fordi man kan komme… få noget i gang hurtigt, man kan få 

afprøvet noget hurtigt, man kan hurtigt vurderer på tingene og sådan nogle ting.  

SS: Du kan få flere hjerner til at tænke kreativt parallelt i forhold til en eller anden Steve Jobs 

der sidder og hidser sig op på sit kontor og sådan noget. 

NS: Men der er i hvert fald mange fordele ved det ikke, altså du får prøvet nogle ting af også 

kan du stoppe projekterne i god tid og sådan nogle ting, altså kunsten er jo også at stoppe et 

projekt engang imellem, mange folk tænker jo hver gang at ”vi skal jo bare kører det her 

projekt” Men det kan jo også godt være at projektet skal stoppes, og det har folk enormt svært 

ved jo, altså… 

SS: Jamen det hører man jo så i nyhederne igen og igen altså nu der blevet brugt 28 millioner 

og sådan noget. Det er så nogen der ikke stoppede i tide.  
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NS: Ja det er det ikke, det er lidt synd. 

SS: Eller… Måske kunne have stoppet før hvis… 

NS: Ja. 

CS: Når ja også øh… Hvilken effekt har agile processer på dig i arbejdsgang? Det er sådan 

noget med siden du skiftede til agile, hvad sådan... har så… hvad synes du så i din mening har 

virket bedst af sådan de agile principper? 

NS: Altså jeg synes det virker æh, for mig har det betyder meget, altså jeg synes det virker 

godt i et moderne samfund. Altså det er meget mere inkluderende, det meget mere… det giver 

en meget fladere struktur på tingene og sådan nogle ting. Og med så kreative mennesker man 

arbejder med, man har i de her IT-teams altså, folk har… Der er meget bedre samspil, der er 

meget bedre tone mellem hinanden, der er meget bedre forståelse for hinandens arbejde, der 

er bedre overlap, der meget… det, det andet er meget mere siloorienteret, altså udvikling 

bliver meget mere siloorienteret og sådan nogle ting. Så jeg, jeg kan meget bedre lide at 

arbejde i de teams, det giver som regel en meget bedre tone i… i teams’ne generelt og altså det 

giver bedre... det har højere tilfredshed hvis du spørger medarbejderne tit også, at de 

arbejder... Det er rigtigt at der sidder nogen der godt kan lide at, at tingene kører efter en 

bestemt skabelon og sådan ved præcis hvad de skal lave i morgen og sådan nogle ting. Men 

når først folk har arbejdet noget med det så, så virker det som regel som om at folk on-

boarder på det, altså ret godt så altså det vil sige at det er et... det giver, det giver en bedre… 

højere jobtilfredshed. 

CS: Det, det lidt bedre med den der frihed kan man kalde det  

NS: Ja det tror jeg. 

CS: End at sidde og blive fortalt hver dag hvad du skal lave og øh… 

NS: Lige præcis altså… Større medbestemmelse, større… 

SS: Det tyder heller ikke på at vi er gode til autoriteter altså sådan...  

NS: Nej det er jo det. 

SS: I et moderne samfund, den moderne forestilling siger jo at vi er jo ikke hunde, vi er noget 

andet ikke. Vi kan ikke særlig nemt øh… blive del af en maskine, vi kan prøve, men det virker 

ikke så godt.  

NS: Jeg tror vi er… Altså man er ret selvstændig, altså specielt danskere altså... øh også i 

forhold til mange andre, det kan jeg jo se en forskel på nogen kulturer, jeg har jo både 

implementeret det i danske teams og indiske teams, for eksempel ikke, hvor kulturen er 
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væsentligt anderledes og der kigger de jo meget altså, de jo meget mere vandt til at blive 

dirigeret og styret af det ikke. 

SS: Men de forventer jo at det jo en del af  

NS: Ja de har en anden forventning ikke altså, og der skal man arbejde væsentligt mere med 

dem inden de ligesom begynder og, og… hvad skal man sige, performe lige så godt som, som 

de danske teams. De danske teams tager det meget hurtigere til sig. Så der er... der kan være 

noget kulturforskel…. 

CS: Er det fordi vi er, at vi er bedre til agile? Eller bare fordi det er mere spredt hos os? 

NS: Det er fordi vi har haft en større øh... det fordi vi vores skolesystem basere sig på... at det 

giver større frihed under ansvar. Hvorimod de andre skolesystemer som for eksempel et 

kinesisk, eller et indisk eller et pakistansk som jeg også har arbejdet med, jamen der er 

skolesystemet noget med at man bliver fortalt om hvad det er man skal gøre også gør man det. 

Så det giver ikke den helt store frihedsgrad i tænkemåde. Og hvordan man griber opgaver an 

på. Og derfor er de mere styrede af og venter på og forventer en styring fra en eller anden 

leder der kommer  

SS: Jamen det jo... altså det hvis man lever hvis man bliver trænet op i et autoritært system 

hvor man… hvor at instruks handling instruks handling jamen så venter du jo på instruks 

indtil du handler også ja 

CS: Ja så jeg synes også… nu kan være fordi jeg gik på gymnasiet i Bruxelles og ikke oplevede 

et dansk gymnasie, men jeg synes det er først her i øh i universitetet at den der ”du kan gøre... 

det er din frihed og du kan, du kan lave hvad du vil og møde op når du vil så længe du får det 

lavet på en eller anden på det først her i universitetet jeg synes det virkelig har ramt. I 

folkeskolen synes jeg også det var meget autoritært, sådan ”hav det her gjort på det her 

tidspunkt” det var det også i Bruxelles, jeg ved ikke om det er her i gymnasiet er på samme 

måde. 

NS: Garanteret.. det er… Garanteret der er en større frihedsgrad  

CS: Men det er først når man rammer universitetet jeg synes jeg rent faktisk rammer den der... 

frihedsgrad du sidder og snakker om og nævner ja... 

SS: Men Skandinavien er jo kendt for at, for at være mindre autoritært altså...   

NS: Men der er meget forskel selv inde... altså nu har jeg arbejdet meget med nordmænd og 

meget med svenskere og sådan nogle ting og der er jo... I Sverige er det jo helt fast at man skal 

være meget... at man skal være enormt konsensussøgende og det er man ikke lige så meget i 
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Norge altså der er man… der har man mere autoritet også og Danmark er sådan hvad skal 

man sige… midt imellem. Men der er meget forskel på det altså det sådan … det er en del 

forskel... altså det er kulturen der er noget kulturafhængighed i det altså også. Som man skal 

være opmærksom på.  

SS: Man skal sige, det at vi øøøh… at danske programmører kan følge med kinesiske 

programmører... viser jo at …. Altså fordi at vi ved jo godt hvor mange timer at de sidder og 

øver sig og hvor mange år de gør det og sådan noget. Det at vi som danskere inden for det 

område overhovedet kan måle os er jo fordi at vi kan trække på et eller andet. Vi kan jo ikke 

måle os i antal, hvor gode man er til at skrive JavaScript på en eller anden sindssyg detaljeret 

et eller andet. Så der er noget andet vi kan og det der andet er jo selvfølgelig… 

NS: Ja og 2 ting vi kan samarbejde også kreativitet altså de to ting  

SS: Ja også kan man altid finde en eller anden der kan lave den der komplicerede Java kode og 

sådan noget men det en meget… det relativt sværere at finde en som kan få de der sådan ”Hey 

vent! Hvorfor har vi ikke prøvet at koble de her to størrelser sammen før, det var da mega 

YEEEAAAAA” altså, og det er også relativt svært at uddanne til og specielt nu fordi at den 

måde vi generelt uddanner på, den er ikke... Nu er RUC jo ret unikt men altså tror det er mere 

topstyret og trekantet mange andre steder.  

NS: Ja nogen steder. 

SS: Rundt omkring og sådan noget... lidt forskelligt ja... agile seems to be… øh… hvad der er, 

hvad der er på vej. Øhm... hvor kom jeg til?  

CS: Lige her ja… scroll lidt ned  

SS: Øøøh… at finde en knude hm  

CS: Ja der er øh om det er problemet ved agile vi er nået til nu. Om du er stødt på udfordringer 

i forhold til implementering af agile processor da du først begyndte at arbejde med det og så 

senere hvis du er skiftet arbejdsplads fra et agilt sted til et andet, om der sådan er problemer i 

at implementere en agile måde at arbejde på 

NS: Ja, det er der. Øh fordi at langt de fleste projekter i dag er fastpris projekter  

SS: Hvad er de? 

NS: Det fastpris projekter  

SS: Arh… 

NS: Og det er sværere for agil, fordi hvordan skal du kunne beregne en pris hvis du ikke sætter 

dig ned og specificere tingene, så du gætter på hvad det koster. Så, så når man går ud til en 
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kunde i dag, og prøver at lave det fuldstændig agilt så siger man egentlig til en kunde: ”Skal vi 

to ikke blive klogere sammen på det her? Også kan vi stoppe når vi når halvtreds millioner 

også ser vi hvordan det ser ud” Og det er lidt svært for en kunde at forholde sig til. Så det man 

kan sige det er at med fastpris projekter, så er der lavet mange modeller for hvordan man gør 

det her og shout og nogen af de andre tunge drenge indenfor agile metoder de har også 

skrevet tykke bøger om det der. Men der er selvfølgelig en problemstilling i det altså... Det helt 

basale skifte består i tror man på at man kan specificere og kode et system på forhånd og tage 

højde for tingene og at verden ikke flytter sig eller tror man at man vil gå agilt til værks også 

blive klogere undervejs. 

SS: Er det det gamle mindset? At man kan tænke alle, at man kan tænke alle. 

NS: Jamen det er det. Ellers skrev man jo ikke en kravsspecifikation som man implementerede 

fuldstændig øh inden man.… det er for at man kunne sætte sig ned også beregne hvad… 

SS: Men hvis man... 

NS: Hver enkelt del på det.  

SS: … nogensinde havde været lidt kreativ så ved man jo at det er den sidste der... Man ved jo 

at hvis man har kørt nok cirkler at man går i gang så har man en ide også lige pludselig ”når 

ja” også når man kigger tilbage tænker man ”hvordan helvede kom jeg dertil? Det kan jeg godt 

se nu” men det havde man aldrig kunnet se fremad. 

NS: Men det er fordi du bevæger dig inde i en IT-verden også tænker du det ud fra et IT-

mæssigt synspunkt når du sidder… 

SS: Nej nej jeg tænker helt generelt kreativt 

NS: Ja men du skal nu tænke på at når du sidder i en virksomhed, så dem der laver forecastet, 

det er ikke IT folk, det er økonomi folk 

SS: Når du siger forecastet, så er det ”det skal se sådan ud, og det skal kunne det her”  

NS: Jaa, det er ”hvor mange penge skal bruges på det her system?”, så hvor meget koster det? 

Så er det økonomer der sætter sig ned, og de har altså nogle økonomiske modeller som de 

forecaster efter. Det er sådan ret traditionelt og de vil hellere have du kommer og siger ”jeg 

skal bruge 10 millioner” og så skyder de lidt galt og så begynder de at kigge på nogle forecast 

– hvordan performer du? Og holder di dig inden for din økonomi eller gør du ikke?  

SS: Altså som bestilt til arbejdet? 

NS: Præcis og det kan de sådan lidt forholde sig til 

SS: Men hvad er det de ikke kan forholde sig til? 
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NS: Jamen, de har svært ved at forholde sig til, hvis jeg ikke kan sige den fulde pris for 

systemet fra starten 

SS: Nåårh, men det kan man jo, for så ser man jo igen og igen ”argh det koster 10, aargh 5 

mere, 5 mere, mere” den har de vel også set, at det altid bliver dyrere end… øhh… end de… nu 

ved jeg faktisk ikke om det er sådan inden for IT, jeg har lagt mærke til at brug af alt muligt 

andet bliver som regel dobbelt så dyrt ikke? 

NS: Ja, det er jo det 

SS: Og det gør sundhedsplatformen og rejseplatformen og alt muligt, så selvom om de måske 

melder ud og siger ”ja det koster sådan her”, og så sælger de det åbenbart… firmaet sælger sig 

selv for lavt, og så står de der og åbenbart… jeg forstår ikke hvordan det kan lade sig gøre at 

sælge sin opgave for lavt og så stå og tude og sige ”vi skal have 28 millioner mere” og så 

betaler det offentlige. Forstår slet ikke hvordan tingene hænger sammen 

NS: Åh 28, jeg ville ønske det bare var 28, det er jo småting. Rejsekortet koster 800. 

SS: Men deres garanti for styring, i forhold til, du ved ”det her er opgaverne og vi betaler så og 

så meget” 

NS: Jamen det kommer an på hvordan kontrakterne er lavet. Noget af det ligger også i den 

måde man forhandler kontrakter på, altså det offentlige har fået lov til at lave agile kontrakter 

nu, det havde de ikke tidligere. Der lå de almindelige kontrakter altså, og de kontrakter er ikke 

dimensioneret til at man kan lave agil udvikling som sådan.  

SS: Okay 

NS: Så derfor er man nødt til at have en pris på hvad det koster, eller et bud på hvad prisen er 

er. Og det er man nødt til at fastsætte ud fra nogle kriterier, det er jo svært hvis man ligesom 

sidder og snakker om et system altså, hvis vi satte os ned og fandt ud af… Det ene er, vi var… 

optagelse.dk var et system som udviklede… 

SS: Hvad for noget? 

NS: Uddannelse.dk, altså det i har søgt ind på når i har søgt. 

CS: Der hvor man går ind og søger ind på Uni  

NS: Ja, så det har vi udviklet den sidste udgave af agilt, og da jeg startede i styrelsen for IT og 

Læring så sagde de… Jeg kom ind som konsulent fordi der sidder en projektleder som det må 

smuttet fra hende, eller det kører ikke så godt.  

SS: Okay 



 20 

NS: Og skal man ind og rette op på det og så siger vi ”Okay, lad os prøve at lave det som et agilt 

projekt”. Og så skal jeg jo over til styrelsen for It og læring, som har en meget lille tiltro til at 

det her firma egentligt kan udvikle det her system og holde sig inden for de aftaler 

SS: Fordi de allerede har kommet til at fucke den 

NS: Fordi de allerede har… 

SS: Ja okay 

NS: Og så prøver vi så at gennemgå det, og prøver sådan at gå igennem ”Hvad er det så for 

nogle styringsmekanismer vi lægger ned over det her?” og ”hvor er det de er med”, altså når 

de har en Product Owner, han er med til at bestemme. Vi tager kun en lille del af de penge vi 

sætter af up-front hver gang, og de kan altid stoppe det og de kan følge med undervejs. Og de 

vil sådan set opdage ret hurtigt, at enten rammer jeg helt ved siden af og så rammer de jo slet 

ikke i mål med det, og så kan vi jo blive enige om at slutte projektet før tid, før vi har brugt de 

800 millioner ikke? 

SS & CS: Yeah… 

NS: Det er det der er det vigtige at sige til dem, du kan slutte det før det bliver for sent  

SS: Ja de kan jo slutte det hvornår de vil 

NS: Ja, og så kan man blive enige om det, og så kan man måske komme i gang med det, men 

det er stadigvæk svært for dem at gå ind og sige ”Okay”, fordi der er en minister der spørger 

”Hvor meget koster det her system?” ”Ja, det ved jeg ikke, men…” og så er man nødt til at 

prøve at ramme ind også sige ”det koster nok noget i den her størrelse” 

SS: Men hvis man ikke arbejder agilt, så har man jo alligevel heller ikke nogen anelse om hvor 

lang tid det kommer til at tage 

NS: Men det tror man. Hvis du laver en klar specifikation, og sætter et dygtigt team til at 

beregne på den, så vil de jo komme med en pris, så det tror man jo der er prisen.  

SS: Ja, men er det ikke et fatamorgana?  

NS: Jamen så kan du jo sige… Men det er jo også den agile tankegang sælger sig selv på, når 

man prøver at implementere det i en Prince2 virksomhed, det er jo at sige ”prøv at se hvor 

mange projekter, der er gået galt, derfor skal du arbejde agilt, for så kunne du have sagt fra 

før” 

SS: Ja, okay 

NS: Så det er jo et salgspoint, for at gå over til en agil metode fra en traditionel 

vandfaldsvirksomhed, så jeg siger bare, de tror jo på, og det er det jeg siger, det er det der det 
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hele handler om – tror du på at du vil sætte dig ned beskrive et system og kravspecificere det 

og beregne præcisen og så bagefter bygge det. Og prøv at forestille dig, hvis det er et stort 

system – nu har jeg jo kun arbejdet i store virksomheder, de store komplekse systemer de har 

minimum taget et år at udvikle. Prøv at tænk på hvor mange nye teknologier der når at dukke 

op indenfor det år.  

SS: Det når jo ikke mere end 5 min ned i, så indser jeg et eller andet ”Nårh ja, det kan jeg jo 

ikke, så må jeg” ikke? Så må jeg ændre designet lidt altså  

NS: Det er det 

SS: Det ville jeg da ikke kunne sidde og specificere inden, det havde da været fuldstændigt 

umuligt  

NS: Ja, men det er jo i respekt for at der er nogle der har siddet og lavet sådan nogle systemer i 

mange år, og så nogle ting. Så de har en bedre… Altså det er jo klart, så har de noget at bygge 

det på, ikke også? Men jeg siger bare stadigvæk er det svært. Altså selv med de performances, 

man kan jo købe sig til databaser for at kigge om man performer ordentligt og holder sig 

inden for function point database til gamle banksystemer og sådan noget, for at se ”Hvad 

koster ting?” og sådan noget, men jeg siger bare de rammer jo stadigvæk ved siden af nogle 

gange. Og der er det agile og har en chance for at hoppe fra måske, ikke altså?       

SS: Ja, men øhh, har vi flere spørgsmål? 

CS: Vi har lige det sidste sååå, men hvis du har en kommentar til hvad han lige sagde kan det 

være vi skulle gøre det først?         

SS: Jaaa, jeg tror det var det her at øhh… altså de agile værdier er jo klart blødere, altså hvis 

man skal sige sådan ”Old style/New Style”, så er de agile værdier de her ”New Style”, med at vi 

skal have mere øhh… vi har snakket om at det er en gammel, mere… Det er en kontrolbaseret, 

mens den nye stil her er tillidsbaseret, altså det er fra mistillid til tillid, det er fra… altså. 

NS: Ja, men jeg tror det er… jaa, jeg tror godt jeg ved hvor du vil hen med det  

SS: Udfladelsen er ligesom at få flere hjerner til at tænke selv og sådan noget, og det gør de jo 

tilsyneladende, hvis de lever i en eller anden form for tillidsramme altså, mens hvis der er alle 

mulige chefer som går og irriterer folk, så er de ikke så kreative, fordi så går de og bruger lidt 

af den energi på at være irriteret og tusinde andre ting og sådan noget.  

NS: Jeg tror, jaaa jeg tror ikke helt du kan stille det sådan op, jeg tror at kontrol for eksempel, 

er et meget godt… der er jo også nogle der angrebet og sagt ”Det her agil, tester man godt 
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nok?” og sådan nogle ting, og ja det gør man faktisk, man tester mere, man er også mere 

påpasselig med at implementere det rigtige ikke? Så du kan sige kontrol… 

SS: Men kontrol er ikke det rigtige ord, jeg mente mistillid/tillid fordi kontrollen, når du siger 

”en skabelon”, så er der jo en fin kontrol, du ved, fra det til det og tider og så videre. 

NS: Men det er jo ikke fordi man har mistillid til teamet faktisk, hvis jeg afleverer en opgave til 

et Prince2 team, så er det ikke fordi jeg har mistillid til dem, så har jeg jo stor tillid til at de gør 

deres arbejde godt og sådan noget. Jeg tror egentlig ikke der ligger et begreb i det, hvor man 

siger tillid/mistillid i forhold til den ene metode eller den anden. 

SS: Jeg fisker efter den gamle forståelse for hvad vi mennesker er, sådan tilsyneladende 

funderer noget kristen, et eller andet ikke? Og hvis vi ikke hele tiden passer på vores tanker, 

så bliver vi til nogle sataner, så den der sådan mistillids agtige kvote, som man har kastet 

noget pseudovidenskab efter i årevis, og nu er der så dukket den rigtige videnskab, som er 

kommet så langt at de også kan kigge på psykologi realistisk og behaviors og tusinde ting og 

så noget ikke? 

NS: Yeah 

SS: Og de kigger jo så på de her gamle værdier som vi har ment om mennesker, det faktisk 

rigtigt svært at øhh… hvad hedder sådan noget? At begrunde, fordi det viser sig at vi faktisk er 

alle de ting, som vi ikke troede man var. Vi er konsensussøgende, og vi er faktisk 

gruppeindivider og vi vil faktisk gerne andre mennesker det bedste og vi har ikke en tendens 

til at ville skrabe til os selv hele tiden. 

NS: Nej, men det er jo rigtigt nok du lægger noget arbejde over til et team, hvor du ligesom 

siger ”I må gerne være med til selv at planlægge jeres arbejde” 

SS: Det er det jeg mener med den nye ånd, på en eller anden måde.   

NS: Jaa, og der kan man sige, altså på den måde kan man sige at en mere feudal tankegang, 

hvor du ligesom lader dig styre altså, af et eller andet, altså der kommer nogen og dikterer 

hvad du skal gøre, der kan du sige der er en forskel på hvordan her der snakker man sammen 

om hvordan udfører vi opgaven bedst muligt, så du kan sige det på den måde. Men selve 

kontrolelementet kan man egentlig ikke rigtigt sige, der er en forskel. 

SS: Der er også nogle… 

NS: Ja der er jo en masse kontrolmekanismer, jeg sidder og beregner Velocity, det ser teamet 

også. Men man er sådan meget åben om hvad det er for nogle kontroller man udfører, man er 

jo selv med til at gøre det fordi man prøver at være lærende, altså teams´ne skal jo være 
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selvlærende, altså det er jo derfor man har Retrospective – for hvert Sprint sætter man sig ned 

og siger ”Hvad gik godt?” og ”Hvad gik ikke godt?”, ikke? Altså ”Hvad skal vi gøre anderledes 

næste gang?” og så videre ikke? ”Nårh vi skal improve her, okay” og så kører vi videre. Det er 

sådan hele kvalitetscheckene nede fra Toyota fabrikkerne, da de så… 

SS: Men det der er så fucking fedt med det her agile ved ting, det er jo at det påviser de her 

moderne indsigter inden for et fag, som der er meget respekt for. Altså der er meget respekt 

for computerfaget, fordi at det jo muligvis for de fleste af os, at der bliver lavet noget vigtigt 

shit der, og inden for det der meget sådan øhh… altså, hvis koden ikke virker så virker lortet 

bare ikke, så der skal være styr på det fuck der, og inden for den ramme har det så vist sig at 

man altså gør det intuitivt mærkeligt at man flader ud strukturen og alligevel begynder de her 

teams at producere nogle endnu mere fantastiske versioner. Og de kan jo også få det til at 

virke økonomisk, det har jo været en overraskelse på en eller anden måde, virker det som om.    

NS: Hvis du snakker med en antropolog om det ville han nok angribe det lidt anderledes. Jeg 

mener du accepterer at købe store, dyre systemer, hvor når man så siger ”Nu synes jeg ikke 

rigtigt det virker” og så ringer derind, og så siger han ”jamen så skal du bare genstarte”, ville 

du acceptere det? Altså vi har jo det gode gamle eksempel ”Ville du genstarte din bil, ude på 

motorvejen, hver gang den gik i stå på vejen?” Men det accepterer du jo med sådan nogle 

systemer her, så jeg ved ikke rigtigt om jeg synes at man kan sige at IT har en anderledes 

stilling der, altså det tror jeg ikke. 

SS: Jeg synes bare det er spændende at det har virket, altså at de her… jeg har lidt svært ved at 

formulere det, men det er noget i stil med at nogle af de her for eksempel spillefirmaer, der 

udvikler spil, de har jo allerede for flere år siden øhh… i visse altså, i deres egne 

koncentrationer lavet nogle sygt flade strukturer, hvor man ikke engang kan få øje på 

founderen længere, altså de har presset den to the max og det var fascinerende for mig at læse 

de der eksempler. 

NS: Nårh okay, du mener sådan organisationsstrukturer i det og sådan noget altså, at…  

SS: Jaaa, det kommer jo oveni kan man sige.  

ES: Hey, kan vi lige gribe fat i en ting før vi går videre til øhh… Retrospektet, kan du beskrive 

den proces lidt bedre? Altså, hvordan i kører det her retrospekt 

NS: Retrospektet det holder man simpelthen bare, man spørger… det er de der 3 spørgsmål 

”Hvad gik godt?”, ”Hvad gik ikke godt?”, ”Hvad skal vi gøre anderledes?” – det er de 3 

spørgsmål der altid bliver stillet i Retrospektet, dem kommer man sådan helt fast igennem og 
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alle i teamet får lov at sige det. Og så er der også nogle af tingene man kigger på, altså men de 

værktøjer man tit bruger, man bruger næsten kun 1 værktøj, det er jo Velocity, som man 

beregner på hvad man har taget ind og hvordan teamet har performet i forhold til 

forventningerne. Det er faktisk de ting som man sidder… 

SS: Så ”tager ind”, hvad er det? 

NS: Altså hvor meget tager du fra din Backlog og lægger ind i dit Sprint. Så du tager noget fra 

Backloggen og ved Sprint planlægningen så sætter du dig ned og så planlægger du de næste 

14 dage og så trækker du opgaverne ind i Sprintet og så siger du ”Det her er mit Sprint” og så 

låser du dit Sprint. Det gør du sammen med din PO, det er jo ham der bestemmer i sidste ende, 

det er jo ham der køber, det er kunden. 

SS: Jaja. 

NS: Og så låser du det sådan set og der er ikke nogen, der kan låse det Sprint op, altså 

medmindre PO kommer og siger ”Vi stopper nu” og så må vi lave et nyt Sprint. 

SS: Altså det er to do listen for den periode der? 

NS: Ja 

SS: Okay 

NS: Så det ligger du ind. 

ES: Kører i individuelle retrospekter for hvert medlem eller kører i det som teams? 

NS: Som teams 

ES: Okay, så i kører ikke sådan specifikke individuelle retrospekter? 

NS: Nej, men man kan sige, det er jo der problemet ligger, lad os nu sige der var en der lå og 

underperformede helt ad Pommern til ikke? Og det kan man jo godt, den agile metode 

indeholder muligheder for at sige ”Vi har en, vi vil gerne have ham med i teamet stadigvæk, 

han underperformer på nogle ting”. Det gør man ikke, altså det der hvor jeg siger at de der 

selvjusterende teams, det er den del af det man ikke rigtigt tager det ind på, der ville man… så 

ville man nok… altså, der er altså nogle ledere der kommer ind og… eller en Scrum master, der 

melder det ind til en anden ledelsesstruktur, der er… det er jo så uden for… så kommer vi over 

i virksomhedens ledelsesstruktur ikke? Og det er jo det jeg tænkte, at der var lidt en forskel i 

ledelsesstruktur i IT-verden kontra ledelsesstruktur andre steder, altså man har jo prøvet det. 

SS: Jeg er ikke helt sikker på hvad formuleringen, jeg kan bare huske jeg var fascineret for 

nogle år siden, da jeg læser de her eksempler, de her IT, specielt spil fordi de har den her 

moderne tankegang, på en anden måde – på grund af emnet eller sådan noget, så havde de 
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lavet nogle sygt flade strukturer og det der var så overraskende på det tidspunkt var, for 

verden, det var ”Hvad? Altså de er der stadigvæk og de tjener penge, og de tjener flere penge 

end de gjorde sidste år” – altså sådan en realisation af de hippier, der bare vælter rundt og 

flytter skrivebord på hjul rundt og sådan noget ikke, og så får de et eller andet til at virke, det 

var da helt mindblown for mig. 

NS: Men der er mange der har taget det til sig, så man kan sige nogle tilsvarende strukturer 

ser du, altså man snakker jo kvalitetscirklen i Toyota, det var jo også satellit…  

SS: Starten på noget andet? 

NS: Jaaaa, og jeg kan give Emil en bog med, der er sådan en meget kendt bog, det er 

amerikansk ubåds kaptajn, der skal klargøre en atom ubåd på ingen tid, og der vender han sig 

så rundt og siger ”Nu laver jeg det agilt”, det er sådan et meget kendt eksempel på, fordi at  

ledelsesstrukturen i det amerikanske militær er enormt hierarkisk, og man ville aldrig tro på 

at man nogensinde ville kunne forandre noget som hel, og det gør han så, og det gør han med 

agile metoder. Der er sådan noget… Så derfor er jeg lidt tøvende og svarer klart på det 

spørgsmål, jeg vil sige der er nogle… 

SS: Det er ikke engang et spørgsmål, det er mere sådan en tanke eller sådan noget.  

ES: Kunne vi øhh… skal vi kører det sidste spørgsmål for lige at få lukket den så vi ikke 

kommer over en time? 

CS: Og så øhh… mere sådan detaljeret, sådan nu hvor du har arbejdet med agil i lang tid, er der 

så ting sådan i de agile processer, der sådan er et problem efter man har arbejdet med det i 

længere tid, sådan som du sagde der nogen der laver for lidt arbejde eller folk har ikke 

selvindsigt nok eller noget i den stil, er der sådan et recurring problem indenfor agile 

processer? 

NS: Altså det kræver ret dygtige mennesker at arbejde agilt, altså det er det der er problemet 

lidt, tror jeg. Det man skal tænke på er at de mennesker der sætter sig ned i den skihytte den 

dag og formulerer det der agile manifest, nu kan i jo prøve at læse op på dem ikke, jeg tror de 

er 16 mennesker. 

CS: Det har vi gjort lidt. 

NS: De er de fremmeste mennesker indenfor deres disciplin på det tidspunkt, i det 

århundrede, omkring IT altså, jeg mener de er så lynene intelligente og dygtige, samtlige af 

dem. Så det der kan fungere for sådan et team, folk der har så meget selvindsigt og så meget 

bred forståelse, så det kan jeg godt forstå fungerer helt som sat op. Det fungerer ikke i samme 
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udstrækning, hvis du tager en helt nyuddannet, der næsten aldrig har hørt om det før vel? 

Altså, det kræver noget og selvfølgelig kan man gentagelser og så videre og prøve at gøre det 

flere gange ikke, det hjælper på det ikke, men det er en af tingene. Den anden ting det er at 

man skal altid stille, altså kunden skal altid stille med en PO, og PO skal faktisk være til 

rådighed for teamet konstant, og det har de bare svært ved at stille med, altså de der folk der 

køber det, de er ikke helt klar over, når man ser de store systemer der fejler i det offentlige for 

eksempel, så er det tit fordi man siger at modenheden hos dem der er modtagere af systemet 

er ret lav, det vil sige deres IT modenhed er ret lav, hvis den havde været højere… 

SS: Altså mener du brugerne?  

NS: Ja, dem der skal bruge det, dem der skal købe det, dem der skal stå der og fortælle og være 

med til at sorterer i sådan en Backlog, de er som regel ikke så, altså, de har det svært med det, 

de kan også klædes på i samme udstrækning som teamet, de indgår i det team. De skal dybest 

set have samme uddannelse, hvis du går ind og kigger på teknologisk institut, så har de også 

uddannelse til PO, det er ikke en nem disciplin heller, altså det er jo også nogle af dem, der 

skal skære igennem nogle gange, træffe nogle svære beslutninger om at… 

CS: Om de er færdige eller… 

NS: Ja 

SS: Men de der Product Owners i øjeblikket, er det sådan nogle, du ved ”Vi har en halv stilling 

her, vi ved ikke lige hvad vi skal med ham, han kan blive PO, er det sådan en leftover stilling 

lidt nogle gange? 

NS: Jaaa, nogle af dem kommer også, så er det sådan nogen der har været med til at 

implementere systemer i de virksomheder de er i, eller også så ved de noget, så ville det jo 

være økonomi system, så kunne det jo være økonomidirektøren, han har jo ikke tid til at sidde 

ude og snakke vel? 

SS & CS: Neeej… 

NS: Men det er jo ham der skal bruge systemet, det er ham der er køber af det ikke? Jamen så 

skulle man måske have uddelegeret den som var næstkommanderende, den der havde lidt 

mere tid til at sætte af og så få lavt nogle aftaler. 

SS: Det er jo en rimelig kritisk rolle, det kan man… det fremgår tydeligt, og hvis det er en, som 

ikke er så interesseret, som ikke helt ved hvad vedkommende snakker om 

NS: Nej så laver man forskellige modeller ikke, så prøver man at sige ”Hvis vi nu beskriver 

noget, kan du som scrum master, så ikke tage over?” ”Ja okay” og så tager vi måske over 
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holder nogle møder, bare hvor vi prøver at fastlægge, hvad for nogle ting skal vi så sætte ind i 

et Sprint, eller aftaler måske 3 Sprint fremad, så vi ligesom har nogle… og så begynder vi at 

bryde med reglerne ikke? Det er jo altid det farlige ved det, hvor meget kan man forvanske en 

model til at den ikke har de bærende elementer i agil igen, altså det er jo farligt. 

CS: Så underkvalificeret PO, det er et af de største problemer? 

NS: Præcis, og så hvis teams medlemmer altså, de skal faktisk være ret… ideelt set så skal du 

jo kunne alle roller også, skal du tænke på, i dag har vi jo… er jo… altså kompleksiteten i 

systemet gør jo tit at vi har nogle tester, altså at vi har nogle der er, altså systemtestere som 

skriver kode for at teste og sådan nogle ting, så har vi nogle manuelle tester og så har vi, det 

ville være front end og back end developer og sådan nogle ting. Så har vi lagt mange roller op 

og dybest set så fungere det jo bare rigtigt godt i et agilt team, hvis du ligesom kan skifte 

rundt, altså i de teams jeg arbejdede, ville jeg jo gerne ind og… jeg kunne jo sidde og teste 

nogle gange, det kunne jeg jo godt, altså det kunne jeg jo ligeså godt, frem for at sidde og lave 

ingenting. Så hele den der agilt teams fungerer bedst, hvis man er systemudvikler bare, og så 

kan man både udvikle og man kan teste. 

CS: Så man kan hjælpe de andre, hvis der er en af dem der er bagud eller sådan noget? 

NS: Lige præcis, det er jo det man gør lidt i de der, man prøver lidt ligesom at kigge på og 

samle op på det, så det er sådan lidt, deri der ligger noget, der ligger i hvert fald et eller andet 

som man skal undersøge der. 

SS: Super spændende pointe med at de mødes, så vil de jo selvfølgelig fremkoge det mest 

ypperlige de kan komme op med, og det mest ypperlige ville være et produkt af hvem de er. 

Altså det der billede, det synes jeg var super vigtigt og interessant, fordi vi prøver at lede i 

”hvor fanden er d et det går galt?”  

NS: Men altså, jeg tror den hedder Agile.org, de skriver hvert år hvad er succeskriterierne, 

hvad for nogle er en succes og hvad for nogle fejler og sådan noget, skriver noget om hvorfor 

de fejler… 

SS: Så der er en liste inde på, et firma blabla et eller andet? 

NS: Jeg kan prøve at tage dem derhjemme 

SS: Det lyder ret spændende 

CS: Det lyder som noget vi gerne kunne tænke os 

NS: Det er sådan nogle rapporter hver år, så skriver de hvor mange… 

SS: Er det statistikførelse?      
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NS: Ja 

ES: Skal vi øhh…  

CS: Skal vi sige det var det? 

ES: En sidste ting, hvis vi bruger noget fra interviewet, vil du så være anonym eller bare 

fremtræde? 

NS: Det er fuldstændig lige meget.  
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Bilag 7: Interview Michael Olsen 

HMO: Michael Olsen, Scrum Master og Agil Coach 

ALJ: Anton Jørgensen, Interviewer 1 

MO: Mikkel Olsen, Interviewer 2 

 

ALJ: Så først så starter vi med at stille nogle sådan lidt mere, fact spørgsmål omkring titel og 

navn og hvordan du ligesom har, hvad din erfaring er og hvor du har arbejdet, sådan nogle ting. 

ALJ: Så først er det navn og titel. 

HMO: Henning Michael Olsen og jeg er scrum master og agil coach. 

ALJ: Hvor længe har du arbejdet i et agilt miljø. 

HMO: 10 år. 

ALJ: Okay, 10 år og når i så arbejder i et agilt miljø, har i så en Product Owner? 

HMO: Ja, det er jo essentielt, ellers kan du ikke være agil. 

ALJ: Ja det er klart. 

ALJ: Har i en Backlog? 

HMO: Ja, bestemt. 

ALJ: Og bruger i sprints? 

HMO: Ja, for vi køre scrum, så det gør vi. 

ALJ: Har du før arbejdet indenfor andre projektudviklingsmetoder og hvilke? 

HMO: Ja, klassisk vandfald. 

ALJ: Ja, har du arbejdet med andre metoder? 

HMO: Nej. 

ALJ: Nej, det er bare vandfald. 

HMO: Jeps. 

ALJ: Okay og hvad er din erfaring i forhold til de 2. 

HMO: Jamen det er at det agile virker klart bedst. 

ALJ: Okay. 

HMO: For der kan du ændre retning ret hurtigt, i klassisk vandfald, der definere du jo alle 

kravene med det samme, og så begynder du at udvikle og så ser du først det færdige produkt i 

slutningen af projektet, så du har ikke en ærlig chance, for at vide om du går den rigtige retning. 

ALJ: I vandfald? 

HMO: Ja, jo hvis det er én type projekt, hvis det er lovmæssige krav, der dur det agile altså ikke. 
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ALJ: I lovmæssige krav? 

HMO: Ja, for dem kan du jo ikke lave et minimal viable product f.eks. på et lovmæssigt krav. Du 

kan jo ikke sige at vi skal kun dække 90% af lovkravet, så du er nødt til at dække det hele. 

ALJ: Jaer, er det okay at vi skruer en smule ned for musikken? 

HMO: Ja. 

ALJ: Yes, så i forhold til en normal arbejdsdag, kan du beskrive den? 

*Her bliver fumlet lidt i spørgsmålet og det er lidt uklart* 

ALJ: Ja, beskriv en normal arbejdsdag. 

HMO: Jamen en normal arbejdsdag er jo at, man møder, læser sine mails, venter på det 

tidspunkt hvor man skal have Daily Standup, hvor teamet skal stå og tale om, hvad lavede vi i 

går, hvad skal vi lave i dag og er der noget der blokere os, hvor lang tid er der tilbage hvis det 

er en igangværende opgave. 

ALJ: Et igangværende Sprint eller opgave? 

HMO: Det kan jo godt være en opgave der strækker sig over flere dage, der deler man det jo op. 

Det har jo ikke noget med scrum at gøre, man har User Stories og under User Stories har man 

en række tasks. 

ALJ: Og hvad har det noget med at gøre? 

HMO: Jamen det er de opgaver der skal laves. 

ALJ: Det var bare for at udspecificere, nu sagde du at det har ikke noget med scrum at gøre. 

HMO: Nej fordi user stories har ikke noget med scrum at gøre, user stories stammer fra extreme 

programming, scrum fortæller ikke noget om hvordan du skal definere dine opgaver. 

ALJ: Okay. 

HMO: Scrum fortæller bare at der skal være nogle Backlog items. 

ALJ: Okay og så extreme programming, har nogle metoder man benytter sig af i scrum. 

HMO: Ja det har man. 

ALJ: Og kan du beskrive hvilke som er mest hyppigt benyttede. 

HMO: Jamen det er user stories f.eks., så har i noget Pear Programming som man også bruger, 

men det har stadig ikke noget med scrum at gøre, scrum er kun et framework der fortæller om 

nogle artefakter og nogle ceremonier og noget team sammensætning, that’s it. 

ALJ: Yes, i hvor stor omgang ser du Pear Programming brugt? 

HMO: Ikke særligt meget, men der hvor de gør det, der virker det. 

ALJ: Okay, kan du give nogle eksempler på, hvor det virker? 
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HMO: Jamen det virker for alle udviklere, det er jo altid bedre at have to par øjne på ikke. Man 

lærer noget af at sidde der. Har i selv programmeret? 

ALJ: En smule. 

MO: Ahh. 

HMO: Har i aldrig oplevet at når man sidder med en fejl, som man er kørt fast i, så kalder man 

på en? 

ALJ & MO: Jojo. 

HMO: Og inden vedkommende er derovre, så har man fundet det. 

MO: Ja, det er en god pointe. 

HMO: Det er jo hvad der sker når man sidder to, så finder man det hurtigere. Man kan støtte 

hinanden, i ”er det her nu det bedste pattern at bruger” eller ”er det her den bedste arkitektur”. 

ALJ: Ja. 

ALJ: Jamen øhm, hvilken effekt har agile processor haft på din daglige arbejdsgang. 

HMO: Den er blevet umanerlig meget mere besværlig  

ALJ: Kan du uddybe det? 

HMO: Ja det kan jeg sagtens, fordi der er ikke noget sværere end at ændre folks vaner og 

mønstre. Den menneskelige hjerne kan ikke lide forandringer. 

ALJ: Så bare for at have forstået det rigtigt, det du siger det er at, så er det menneskerne at der 

er skyld i det? 

HMO: Jaja, det er ikke processerne, nej nej. 

ALJ: Kan du give nogle eksempler på det? 

HMO: Det kan jeg sagtens, altså du kan ikke, du kan f.eks. ikke få ledelsen i en virksomhed, til at 

acceptere at de ikke kan få en projektplan, der siger hvornår er vi nået derhen hvor vi er 

færdige. 

Det arbejder du ikke med i det agile, du kan godt arbejde med en deadline, men du kan ikke 

love, hvad når vi at få. Det kan man begynde at kigge på undervejs, så kan man se nogenlunde, 

hvor ender vi henne. 

ALJ: Jojo, men der er vel også indenfor det agile, nogle redskaber man bruger, for at udregne, 

hvor langt man er nået i processen? 

HMO: Nej, i hvad for en proces? 

ALJ: Altså med endemålet, i forhold til user stories og sådan. 



 32 

HMO: Det ændrer sig jo undervejs, hvis du er rigtig agil, så tester du jo dine releases undervejs, 

og finder ud af om det er det rigtige du har lavet. Hvis ikke det er det, så laver du det jo om, og 

du har jo hele tiden prioriteret din Backlog, til hvad er det der er vigtigst. 

ALJ: Nu siger du testet undervejs? 

HMO: Ja op imod dine slutbrugere, det er jo dem der skal give dig svaret på, om det du laver, er 

det det rigtige. 

ALJ: Okay, så det er sådan en igangværende proces med brugeren? 

HMO: Yes, hele tiden, hvis det skal være rigtig agilt, så er det. Så trækker du jo slutbrugere ind, 

dem der skal bruge det du laver, ikke marketingsafdelingen, ikke regnskabsafdelingen, men 

dem der skal sidde og bruge det produkt du er i gang med, det er dem du hiver ind, for at få 

feedback. 

ALJ: Og hvem er det hyppigst at man ser der trækkes ind, hvis man sidder i et software team. 

HMO: Hos YouSee, der trak vi brugere ind via Facebook, så havde vi 5-6 brugere inde, som vi 

interviewede og teamet sad der, der var kamera på og vi sad og testede de her ting igennem, 

som vi havde tænkt os at bygge, så vi byggede bare prototyper. Så testede vi det igennem, 

virkede vores antagelser eller gjorde de ikke, gjorde de ikke, jamen så måtte vi jo tilbage til 

tegnebrættet. 

Det agile handler kun om én ting. 

ALJ: Og det er? 

HMO: Det handler om at levere det rigtige, det der giver værdi for slutbrugeren. Så hvis i tror 

det handler om at levere mere og levere hurtigere, glem det, det kommer ikke til at ske. Jo du 

levere hurtigere, fordi du levere det rigtige arbejder anderledes, så ser det ud som om du levere 

hurtigere. 

ALJ: Og kan du beskrive, nu siger du arbejder anderledes, kan du beskrive den proces, hvordan 

bider det sig mærke i? 

HMO: Altså en af scrum værdierne, er jo at minimere mængden af arbejde man skal lave, det 

står decideret som en scrum værdi. Så det vil sige at man sig ned og prioritere, hvad er det der 

er vigtigt, hvad er det der giver værdi for mine slutbrugere. Og ved at begynde og tænke på den 

måde, så arbejder du allerede anderledes, fremfor at have en hel række der krav der siger ”jeg 

skal bare have det hele”, og hvis jeg ikke får det hele, så har i ikke leveret, og det er typisk det 

der sker, når folk kommer og stiller den slags krav, så ehm ”vi skal have det hele, hvis ikke i når 

til bunds, så har i ikke leveret”, og det er en af de store store udfordringer ved at gøre 
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organisationer agilt, det er accepten af det og det er til trods for at jeg aldrig har oplevet af 

vandfalds projekter har leveret det hele. De ender også altid med at ligge med noget overskud 

der ikke er blevet lavet, det giver sig selv at uanset hvad, så gælder projekttrekanten stadigvæk. 

ALJ: Ja det er klart. 

HMO: Du har ressourcer, du har økonomi og du har scope, og hvis en af den ændrer sig, så er 

du også nødt til at fire på de andre. 

ALJ: Jo, er det også noget man benytter sig af i det agile? 

HMO: Nej, altså så ændrer du på scope, du kan godt have en deadline, men det eneste der 

ændres på, det er scope. 

ALJ: Ja, lad os gå videre til næste spørgsmål. Øhm, er du stødt på udfordringer i forhold til 

implementering af agile processor. 

HMO: Ja, jeg gør faktisk ikke andet. 

ALJ: Jamen lad os høre nogle af dem. 

HMO: Jamen det er jo f.eks. det her med at, en agil transformation, skal være forankret i 

topledelsen, du skal have deres accept til at gøre det, fordi det er ekstremt omkostningsfuldt at 

omstille sig til agilt. 

ALJ: Okay, 

HMO: Ikke kun tidsmæssigt, en ting er at du går ned i leverance, for det gør du. Men også på det 

menneskelige plan, jeg har oplevet folk der har sagt op, som bestemt ikke bryder sig om at være 

agil, det kræver en helt bestemt type udvikler. Den gammeldags udvikler, der lukker sig inde 

med cola og pizza og meget introvert, dur ikke i et Agilt setup, det kan du godt glemme. 

HMO: Ikke kun tidsmæssigt, én ting er at du går ned i leverance, for det gør du, men også på det 

menneskelige plan. Jeg har oplevet folk der er sagt op som bestemt ikke bryder sig om at være 

agile. Det kræver en helt speciel type udvikler. Den gammeldags udvikler der lukker sig inde 

med cola og pizza og er meget introvert, duer ikke i et agilt setup. Det kan du godt glemme.  

ALJ: Kan du prøve at uddybe det, den helt bestemte type udvikler. 

HMO: jamen man skal have mennesker der er ekstroverte, de skal være villige til at tage ansvar 

for det hele altså. Du tager jo ansvar som team for de her opgaver. Også selvom det ikke er et 

område du normalt sidder med. Nu sidder jeg med webudvikling, vi har backender, vi har 

frontender, der er ikke nogen der kan løse hinandens opgaver, men de skal alligevel hjælpe 

hinanden. De skal tage ansvar for opgaver og sørger for at det hele kommer igennem, så 

hvordan kan man hjælpe hinanden? Det kan man jo gøre ved fx, hvis man er den der ikke har 
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noget backend, så kan man gå ud og søge de informationer frontenderen har eller omvendt. Så 

det er hele den her tankegang om at tage ansvar, kollektivt ansvar. Det har folk også rigtig rigtig 

svært ved. 

ALJ: Hvordan kan det være? 

HMO: Det kan der være mange grunde til, men jeg tror en god grund er det her med, normalt er 

folk vant til at blive målt på deres indsats individuelt. Så hvis du lige pludselig begynder at være 

for åben omkring de her ting, så bliver man jo ”usikker”. Og det er også derfor, du må aldrig 

bruge den Velocity teams de opnår til at måle på hinanden, fordi det kan du ikke. Du kan ikke 

måle det ene team op med det andet når man regner med Velocity points. Det er fuldstændigt 

umuligt. Du skal måle ting og du skal have nogle KBI’er, det skal være for at teamet kan forbedre 

sig, det skal ikke være for at der kan sidde en eller anden personaleleder of bedømme folk på 

den her baggrund. 

ALJ: Så det er internt brug? 

HMO: Ja, intet andet. Men altså, forandring er bare generelt svært. Din hjerne har 2 typer. Den 

har system 1 tænkning og system 2 tænkning. System 1 tænkning er sådan noget som at køre 

på cykel og den slags. Den vi siger der ligger på rygraden. Det kræver næsten ingen energi, men 

det er heller ikke særlig præcist. Så er der system 2 tænkning, det er alle de nye ting du skal 

lære at lave. De kræver utroligt meget energi og du skal gøre dem rigtig mange gange før de 

kommer over i system 1. Og derfor hvis du samtidig skal levere en masse kode, så er det rigtig 

svært med system 2 tænkning.  

ALJ: Ja fordi det kræver mere tid. 

HMO: Ja, og det kræver mere energi af dig. 

ALJ: Er det også det man kalder den rationelle og intuitive hjerne?  

HMO: Ja. 

ALJ: Så vil jeg gå videre til næste spørgsmål. 

 MO: Det du mener med system 2 tænkning, det er lidt ovre i at når der skal implementeres en 

agil proces, så skal den gå fra system 1 over til system 2, og det er den der måske bliver mødt 

med noget modstand.  

HMO: Narh jeg vil ikke sige de skal gå fra system 1 til 2. Det de skal gøre starter som system 2 

tænkning, men skal gøres så ofte at det bliver system 1. Fordi det skal jo blive en ny vane.  

ALJ: Det er en ændring af vaner. 
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HMO: Ja, og det er rigtig svært for folk at ændre sig, hvis du ikke ændre omstændighederne de 

sidder i. Hvis du har det samme job, sidder på den samme stol ved det samme vindue, så er det 

rigtig rigtig svært at ændre sig. Det hvor folk er mest åbne for forandringer, det er i jobskifte. 

De kommer ind et nyt sted, så skal de lære de nye mennesker at kende, du skal lære den nye 

omgangstone at kende, de nye regler at kende og du er utrolig åben for de her ting.  

ALJ: Nu nævner du de her vaner og rammer for ens arbejde. Er det noget man benytter når man 

prøver at implementere nye… 

HMO: Sjældent, men det bør man gøre. For så kan du ryste posen, ikke. Og det igen kræver også 

nogle specielle mennesker, du skal have mennesker der vil omfavne forandringer. Det kan godt 

være de er svære, men det er sjovt. Det synes jeg jo det er, selvom det er hamrende svært for 

min hjerne ind imellem og forstå det, så synes jeg det er sjovt. Jeg kan godt lide ting der ændrer 

sig.  

ALJ: Så vil jeg gå videre til næste spørgsmål. Er du stødt på udfordringer inden for arbejde med 

agile processor ikke implementeringen men når det så er indenfor. 

HMO: Åh ja. Der er udfordringer med om de her udviklere nu synes det er en god ide. Hvis de 

ikke selv formår at se det forkerte, i gåseøjne, ved det de gør, så kan du ikke ændre dem jo. Hvis 

de siger, jamen det har vi altid gjort det fungerer fint, så er det rigtig rigtig svært. Så må man 

lade dem fejle, så må der lig på bordet. For de skal jo kunne se at det er forkert. Ellers kan du 

sgu ikke ændre dem. Altså der hvor jeg er nu, der er jeg den store onde satan. Jeg er fjenden, 

fordi jeg beder dem om at ændre sig. Så som regel når de ikke leverer til tiden, så siger de at det 

er alle andres skyld, det aldrig deres. Det er også en ganske naturlig ting for mennesket.  

ALJ: Er det en problemstilling det ses generelt over det hele når der implementeres nye agile 

arbejdsmiljøer. Nu sagde du alle tager ansvar, er det så tit det der med altså, når alle har ansvar, 

så er der ingen ansvar. Er det noget du oplever?  

HMO: Åh ja det jo sådan en gængs ting der bliver sagt ofte og jeg tror ikke på det. Fordi man vil 

jo netop gerne have, det kan så godt være det ender med at blive den samme på teamet altid 

der tager teten i at gøre ting. Men det er også rigtig rigtig farligt, for hvad sker der den dag den 

der tager teten, ikke er tilstede. Så sker tingene ikke.  

ALJ: Er det noget man har fokus på? 

HMO: Jeg har som scrummaster.  

ALJ: Kan du beskrive hvad du gør? 
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HMO: Jamen jeg beder teamet om at gøre tingene. Og ikke mig. Der er jo sådan en eller anden, 

den her servant/leader rolle. Så tror de man skal komme med slik, sodavand og kage hele tiden 

og man skal gøre alt det, de ikke gider. Og det jo ikke det, det handler om. Det jo ikke det en 

servant leader er. Når jeg skal fjerne impediments, som scrummaster, det vil jeg gerne. Men så 

skal jeg altså have et helt andet mandat end det jeg har. Jeg kan kun fjerne begrænsninger og 

forhindringer i forhold til den agile proces. Jeg kan ikke gå ud og stoppe et projekt fordi det ikke 

lige er som udviklerne vil have det.  

ALJ: Er det fordi at det ikke er din rolle? 

HMO: Jamen det har scrummasteren jo ikke engang mandat til. Jeg er jo ikke engang teamets 

leder. Det eneste jeg har, er at jeg er ejer at den proces, den agile proces der skal drive teamet 

frem. Det er det jeg ejer som scrummaster, og resten det kan jeg kun komme med forslag til. 

Hvis jeg så sidder med en flok tudekællinger af udviklere der ikke har tænkt sig at gøre noget, 

så er jeg fucked fordi så kan jeg ikke gøre noget. Det er derfor jeg siger sådan noget skal være 

forankret i ledelsen så de kan går ind og slå medarbejder i hovedet og sige nu skal i gøre hvad 

der bliver sagt. Sådan er det jo. Enhver forandringsproces skal altid være forankret i ledelsen, 

det kan godt være den starter nedefra men så skal den komme op og dryppe ned ovenfra. Hvis 

du bliver ved med at oplevet at toppen af pyramiden bliver ved med at gøre som den plejer, så 

det det der siver ned, og så ryger de tilbage og gør som de plejer. 

ALJ: Har du umiddelbart nogle gode eksempler på at det har været forankret i ledelsen og 

dårlige eksempler på det ikke er? 

HMO: Nu skal i ud til YouSee i næste uge og der er et godt eksempel på, når man virkelig tager 

fat og det bliver forankret i ledelsen, så sker der noget. Jeg siger ikke det hurtigt bliver bedre og 

nemmere, men der sker noget. Fordi så kan du hele tiden dem der ryger uden for... prøv at høre 

her det er blevet vedtaget at vi gør det på den her måde, lad os nu arbejde på den her måde. 

Modsat der hvor jeg er nu, der er det udviklingsafdelingen der har sagt, det er sådan vi gerne 

vil arbejde og alle andre i hele huset, de arbejder ikke på den måde. Så det er rigtig svært at 

bliver ved med at være agil, når dem uden om ikke er det. Fordi hvis et team begynder at blive 

agilt, så vil deres arbejdsmetode begynde at sprede sig som ringe i vandet, og ramme alle dem 

som de har en integrering med. Så hvis de ikke også tager det til sig, så bliver de som en sten i 

vandet der bremser de her ringe  

ALJ: Yes 
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ALJ: Jeg kan godt tage den… lad os tage næste spørgsmål. Øhm… er jeres team selvstyrende 

angående ansættelser? 

HMO: Nej 

ALJ: Nej? Det fra ledelsen? 

HMO: Ja, det har jeg aldrig oplevet i noget team at der var. Det er… det også forkert at bruge 

ordet ”selvstyrende”, det er en øhh… det er en forældet måde at sige det på, det man siger i dag 

er at de er ”selvorganiserende”, så det vil sige du… og det gjorde de faktisk hos YouSee, der fik 

teamet lov til at sætte sig selv ”Hvem er det vi gerne vil have i teamet?”, og det virker. 

Selvorganisering, det kunne jeg tale længe om, jeg har en PowerPoint jeg kan vise jer, det 

betyder rigtigt rigtigt meget forskelligt, så… 

ALJ: Ja 

ALJ: Så kan du forklare lidt mere om det selvorganiserende og hvad der fungerer ved det? Og 

hvordan det måske ikke fungerer, det ved jeg ikke 

MMO: Jamen der er rigtigt meget, der fungerer ved det, men… men det betyder jo at 

kravstillerne kommer med en problemstilling og ikke en løsning, som de gerne vil have 

implementeret, det derfor en user story er altid, bliver altid defineret som et ”Who, what, why”, 

så ”den og den bruger”, ”vil jeg kunne det her?”, for at?” og når det så er sket så kan du begynde 

at bryde det ned ”Hvad betyder det rent faktisk af opgaver der skal laves?” ”Hvad skal vi lave 

for at løse den her problemstilling?” og det er der hvor man siger ”Jamen der er ikke nogen der 

kan fortælle et selvorganiserende team hvordan de skal løse den her opgave, det er helt op til 

dem”, men det betyder også når du bliver selvorganiserende, at så kan du stille nogle helt andre 

krav til teamet, fordi det betyder at så skal du til at tage et langt større ansvar for din opgave, 

og det er igen det her kollektive ansvar. 

ALJ: Altså individuelt? 

HMO: Ja, kollektivt ansvar i team, du har som medlem af teamet ansvaret for at i alle sammen 

performer og leverer, og det har du også og det har Mikkel også, så det er hvad et kollektivt 

ansvar er. 

ALJ: Så det fungerer bedst under sådan fladt hierarki, kan man sige, det agile? 

HMO: Ja, det agile er et meget fladt hierarki, og det er igen altså… der er jo ikke mange gamle 

virksomheder som har haft et klassisk hierarkisk organisationsdiagram, som laver hele deres 

ansættelse som organisation om, og rent faktisk har en agil organisering, men du kan se rigtigt 
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mange start-ups, som starter som agile virksomheder og har agile øhh… organisationer klarer 

sig bedre fordi det bliver en naturlig del af deres DNA. 

ALJ: Ville man godt kunne have en større virksomhed, som fungerer agilt? 

HMO: Ja, det kan man… teoretisk set ja, det ville du kunne, fordi der findes jo skalerede 

frameworks for agilt arbejde. Det er klart en del af det agile går af, det autonome går af, hvis du 

skal have mange teams til at spille sammen, det siger sig selv. Så har man, der er for eksempel 

Safe, som er et framed agile program ikke, som beskriver helt om hvordan du kan… du kan 

afdele det ikke? 

ALJ: Good, jeg går videre til næste spørgsmål her øhm… har du arbejdet i internationale teams?  

HMO: Ja 

ALJ: Og øhm… hvis ja øhm… hvilke og hvilke forskelle har det gjort til det agile? 

NMO: Det har gjort det agile rigtigt rigtigt besværligt, det har været indere der sad i Indien, og 

indere siger aldrig nej, indere siger aldrig, når de sidder i Indien ”Det har vi ikke forstået”, de 

siger ”Ja” og så enten laver de ikke noget eller også så koncentrerer de sig om noget helt andet. 

Og der er man nødt til at vide hvad det er der udløser det her, det er at hvis du siger ”Nej” i 

Indien eller siger du ikke forstår en opgave, så risikerer du at blive fyret, og det at blive fyret i 

Indien har en lidt anden påvirkning af dig som person end det har Danmark. Så… men jeg har 

så også oplevet at der… det virkede rigtigt godt at tage dem til Danmark et halvt år, så de fandt 

ud af at det er faktisk okay at sige ”nej”, det er også okay at sige ”Jeg har ikke forstået det her” 

så… 

ALJ: Fedt, så det primært kommunikationen kan man sige? Men det er også kulturforskellen 

der gør at det…? 

HMO: Ja, men kommunikation er Alpha-Omega og jeg ved godt der er mange der kører med 

(INAUDIBLE 27:08) teams, jeg kan ikke anbefale det, altså hvis du virkelig vil have det her 

sammentømret det gode team skal de være det samme sted, de skal være samlet, det giver klart 

det bedste. Det andet kan… kan man godt, men hver gang så vil du jo miste et eller andet. 

ALJ: Hvad hvis man øhm… hvad hvis man lavede et agilt team, som arbejdede sammen og for 

eksempel havde møder over FaceTime eller et eller andet om morgenen der, vil det kunne 

fungere eller skal man være på samme lokation? 

HMO: Jeg mener selvfølgelig kan det fungerer, men der er nogle risici ved at gøre det, altså vi 

gør det når folk arbejder hjemme, så går man på Skype og så videre, men det der så sker er der 

kan… der kan blive sagt nogle ting, som de så ikke kan se, som de kun kan høre og som de så 
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misforstår, altså det er ikke særlig lang tid siden vi havde en, hvor vores PO sagde noget, som 

ikke passede resten af teamet, og dem der sad på gruppen, de blev lillepige fornærmet, fordi de 

kunne jo ikke se os andre, de troede at nu var der… hele verden ved a falde ned og det var den 

ikke, der var ikke noget, det var bare… jamen det var en fortalelse, det var en brain fart fra PO.  

ALJ: Har du noget? 

MO: Nej 

ALJ: Til næste spørgsmål øhm… hvordan imødekommer i påbud som prissætning på agile 

projekter? 

HMO: Jamen igen, det er jo bare den ene side i en projekttrekant, så det vil sige du har så mange 

penge her du kan lave projekt for, du har et scope og så må du jo se hvor langt du kommer.  

ALJ: Ja, okay… 

ALJ: Jamen jeg tænker mere på altså i forhold til… nu forestiller jeg mig også at der er faste 

priser på projekter, eller hvad? 

HMO: Ja, det kan der jo sagtens være, der bliver afsat X antal kroner til at lave det her, og så må 

du jo se hvor langt du når, det ligger i hele det agile koncept. 

ALJ: Er det en problemstilling der… altså er det også en problemstilling når man så møder enten 

Product Owner eller… 

HMO: Ikke hvis det er en dygtig Produkt Owner, så er det ikke et problem, men det kan være et 

problem, hvis du har en projektorganisation, som sidder og skal varetage det her, fordi ofte er 

der jo lavet et project brief, hvor der står beskrevet hvad det er man gerne vil have og så tror 

de jo det her er hugget i sten for nu står der på et stykke papir hvad vi skal enden op med, og 

det er ikke agilt. 

ALJ: Kan du uddybe det? 

HMO: Jamen det er ikke agilt at sige ”Vi skal ende med at få lavet alle de her ting”, det agile ville 

være at sige ”Det her projekt skal løse… har en vision om at det er her vi gerne vil nå hen” og så 

kan du sætte dig ned og begynde at finde ud af hvad er det der skal til og det gør du iterativt, og 

det bygger du jo hele… du bygger hele tiden noget, du får noget feedback ”Virkede det her efter 

hensigten?” ”Ja det gjorde det” - fint så kan vi gå videre til den næste del, ”Nej det gjorde det 

ikke” – fint så må vi genbesøge hvordan får vi det til at virke? Får vi det ud af det vi gerne vil? 

Det er hele hem… det er den store hemmelighed, eller hemmelighed er det jo ikke, men den 

store forskel mellem agilt og almindeligt vandfald øh… projektudvikling. Det er i stedet for at 

have et fast antal opgaver til at starte med, så har du jo stadigvæk en vision ”Hvad er det vi 
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gerne vil opnå?”, det kan for eksempel være vi vil gerne have 100.000 mere ind op vores 

selvbetjeningsløsning, frem for at sige ”Så skal vi have modeller der viser hvor meget gas du har 

brugt de sidste 10 år og modeller der viser hvor meget strøm du har brugt, og det skal være på 

10 timebasis”; hvem siger vores kunder er interesseret i det? Det er måske ikke det de har 

behov for, og det er jo det man skal finde ud af og det gør man undervejs med sit feedback loop 

ikke? 

ALJ: Jaer øhm…  

ALJ: Øhm… ja så har jeg lige et spørgsmål omkring øhm… hvis du skulle beskrive en god og en 

dårlig medarbejder… agil medarbejder øh… hvordan ville du så beskrive dem? Hvis vi starter 

med dårlig for eksempel 

HMO: Den dårlige? 

ALJ: Ja 

HMO: Den dårlige vil altid… vil altid sidde tilbage og aldrig tage ansvar, altså for sine egene 

handlinger, den dårlige kigger aldrig indad og tænker ”Hvad kunne jeg have gjort for at det her 

ikke var sket?”, ”Hvad kan jeg gøre for at det ikke sker i fremtiden?”, hvor den gode tager ansvar 

og lærer af sine fejl, altså det er jo også noget af det aller aller vigtigste ved det agile, det er det 

her Inspect and Adapt, ikke? Det vil sige kig bagud, hvad gjorde vi godt, hvad gjorde vi skidt i 

det foregående sprint og så lær af det, fokuser på det rigtige ikke? Og der har man jo, de har 

Circle of Interests, der er 3 cirkler. Den yderste siger det er det du ikke har kontrol over og ikke 

har indflydelse på, lad nu værre med at beskæftige dig med ting, der ligger derude, for du kan 

ikke ændre på dem og du kan ikke gøre noget ved dem. Så er der den næste cirkel, det som du 

ikke har kontrol over, men som du har indflydelse på. Der kan du måske begynde at overveje, 

om der er noget der, du kan ændre og indflyde, og så den sidste inderste, det er det du har 

kontrol over og det du har indflydelse på og som regel det eneste du har der, det er dit team og 

dig selv, så fokuser på dig selv, hvad kan jeg gøre anderledes? 

ALJ: Ja  

HMO: Altså hvis du er afhængig af andre teams og du gang på gang ikke får leveret, hvad kan du 

så gøre for at imødekomme det? Men du kan jo når du refiner dine opgaver, så kunne man for 

eksempel gå ned og tale med de her teams og høre om ”Hvornår kan I levere den del der er 

behov for, for at vi kan blive færdige med vores?” Det er en måde at gøre det på. Du kan også gå 

ned og så sige, jamen… den her… vi kan ikke blive færdige med den her opgave i der her sprint, 

for de kan ikke levere. Så der er en risikovurdering – det er også din pligt, som udvikler og sige 
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”der er en risiko for at vi ikke kan levere, og den er så og så stor vurderer vi den til ikke’”. Så 

kunne man måske tage noget andet ind der kan laves og man kan blive færdig med i stedet. Så 

som udgangspunkt så skal alle opgaver man tager ind de skal jo kunne være færdiggjort og 

skulle være… skal kunne releases ved slutningen af et sprint. Der er ingen der siger de skal det, 

men hvis man releaser dem, så må de ikke knække resten af produktet. 

ALJ: Ja. Ja, der var to ting jeg gerne vil prøve at spørge lidt mere ind til. Nu siger du ansvar på 

hver enkelt person i teamet. Det nævnte du noget om at det kræver mere ansvar? 

HMO: Ja. Kollektivt ansvar for opgaverne. 

ALJ: Vil du hvis vi nu bare kigger enkeltpersonvis. Vil du mene at det kræver mere eller ja… 

kræver det mer’ af personen i et team end førhen? 

HMO: Ja. Meget mer’. Fordi du kan jo ikke længere sætte dig tilbage og gemme dig bag din 

skærm og kun udvikle det du får besked på. Du er nødt til at nå en enighed med Product Owner 

og med resten af teamet om det er den her vej vi går. Det er det her vi skal lave. Og hvis der er 

noget du er i tvivl om, eller der ikke ser rigtig ud, så er det ikke nok bare at sige: ”Det var det 

der stod i mine kravs-plan”. Nej! Så spørg. 

MO: Vil det så sige… kræver det nødvendigvis… hvad skal man sige højere eller bedre 

kvalificerede medarbejdere til at fungere i et agilt team? eller er det…  

HMO: Det kan du ikke sige. Men det kræver nok… det kræver nogle medarbejdere som måske 

har nogle andre kvalifikationer, frem for den der Asperger type, der bare kan side og 

programmere. Det vil aldrig nogensinde du i et agilt setup. De kan ikke leve der. Så må du måske 

ha’ nogen der er knap så fagligt stærke, kan man sige, så det ikke er de her super-nørder, men 

som er åbne og udadvendte og som kan snakke med andre mennesker. Og på den måde tage et 

ansvar ikk’. 

MO: Så et team på måske mindre faglige dygtige, men bedre socialt?  

HMO: Ja… jeg siger ikke at du ikke kan have en siddende, men så skal man på teamet bare være 

enige om at den person skal ikke ud og snakke med kunder. Den person skal tage sig af 

komplekse udviklingsopgaver. Det kan man jo sagtens som team finde ud af ikk’. 

ALJ: Så bare for at udpensle lidt. Så det du siger det er at det kræver en større pallette af 

kvalifikationer blandt teamet? 

HMO: Ja, det er også derfor man snakker om Cross-functional teams. I gamle dage betød det at 

være Cross-functional at back-end også kunne løse front-end og front-end kunne også til dels 

løse back-end opgaver. Alle kunne lidt af hvert ikk’. 
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ALJ: Det er sådan lidt Extreme Programming. 

HMO: Ja og den holder jo ikke mere. Alt sammen er blevet så specifikt og specielt i dag altså. Det 

kan du ikke. Derfor i dag betyder Cross-functional team også at man har forskellige typer 

mennesker med forskellig livserfaring. Med forskellig erfaring ud fra erhvervslivet og så videre 

på sine teams, for at få den her gode blanding og input fra alle. Det er jo det man gerne vil ha’ 

og man vil gerne ha’ at alle blander sig i debatten, så man får det bedste produkt ikk’. 

ALJ: Ville du så også, bare lige for at få det helt udpenslet, kunne se en problemstilling i hvis det 

ikke er blandet nok? Nu siger du i den retning af Asperger type der sidder og programmere 

rigtig godt, men hvis der så er den anden skala, hvor alle kan snakke, men der ligesom ikke er 

nogen der er specifik gode til at sidde i det tekniske. Ville det også være et problem? 

HMO: Ja ja selvfølgelig vil det det, fordi du skal jo ha’ en blanding ikk’, men når jeg siger det 

andet, så er det jo ikk’ fordi du ikke kan få udadvendte mennesker der ikke er eksperter på 

deres område ikk’. Men det er jo klart hvis du kun får juniorudviklere, så vil dit produkt lide 

under det på et eller andet tidspunkt, men forhåbentligt bliver de jo bedre og bedre. Og derfor 

kan de jo også genbesøge de funktioner og refaktorere deres kode ikk’. Det skal man jo også. 

Man opbygger teknisk gæld konstant. Det gør alle. Hver gang du har skrevet en ny linje kode til 

en ny feature, så har du teknisk gæld, fordi på et eller andet tidspunkt er du nødt til at 

gældsbesøge. Så har kodeversionerne ændre sig og der er sket nye måder at gøre tingene på. 

MO: Jeg har et sidste spørgsmål. Hvilke fordele og ulemper mener du der er ved en Product 

Owner? Hvad ville være en god og en dårlig Product Owner?  

HMO: En god Product Owner er en som vitterlig forstår sit produkt, og som har en vision for sit 

produkt. En dårlig Product Owner, og det er ikke sikkert det er personens egen skyld men, det 

er en Product Owner, der ikke har mandatet til at eje produktet, men som får sine ordrer fra 

alle mulige andre i organisationen. Det er en dårlig Product Owner. En god Product Owner er 

en der også forstår, at man skal samarbejde med teamet. Man er ikke projektleder, man ejer 

ikke teamet på nogen måde. Hvis teamet siger nej, så siger teamet nej. Og sådan er det. Det 

betyder ikke at man kan være sådan, prøve at gøre dem lidt ambitiøse ikk’. Man skal altid være 

lidt ambitiøs i mængden af arbejde man når at få lavet.  

ALJ: Har du oplevet nogen problemstillinger omkring det med Product Owner, og er det hyppigt 

eller er det særtilfælde? 
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HMO: Nej det er i… i større virksomheder er det hyppigt at Product Owneren ikke har det rigtige 

mandat, men skal ud og høre alle mulige andre. Typisk marketingsafdelingen og salgsafdelingen 

og den slags for at få sine opgaver. 

MO: Hvilken person er det I får sendt ud som Product Owner for eksempel for et større firma? 

Hvilken stilling vil den person ha’? 

HMO: Jamen vedkommende ville jo være Product Owner, men det er typisk en forhenværende 

projektleder eller lignende. Derfor er det ofte svært for dem også at lægge det her ledergen på 

hylden ikk’. Men det gør processen rigtig langsom, hvis Product Owner ikke up-front kan træffe 

de beslutninger der skal til. Derfor er det rigtig vigtigt at Product Owner har mandatet til at 

træffe de beslutninger og at man har en vision for sit produkt. For så kan du altid sige det her 

vi gør nu. Understøtter det vores vision for produktet? Hvis ikke det gør det så skal vi ikke lave 

det. 

ALJ: Kan du give nogle eksempler på hvor Produkt Owner så ikke har flet til det? 

HMO: Det kan jeg sagtens. Vores Produkt Owner har ikke mandatet. Hun skal hjem og spørge 

enten en marketingsafdeling, kundeserviceafdeling eller en salgsafdeling. 

ALJ: Og hvilke problemer medfører det så? 

HMO: Jamen det medfører jo at vi ikke kan rykke lige så hurtigt, som vi gerne ville. Det skal først 

hjem og vendes og så skal der sidde nogle eksperter og træffe nogle beslutninger nu er korrekte. 

Og det skal de gøre på formodninger og ikke… det er jo ikke fakta baseret beslutninger. Det er 

jo ikke sådan at man kigger og siger: ”Okay har vi noget statistik der underbygger den 

formodning vi har om at det her vil hjælpe?”, ”Har vi været ude og spørge nogle brugere?” – Det 

har man ikke. Nej nej det er ren og skær. Hvad vej blæser det i dag og så træffer vi en beslutning 

om det ikk’. Og så går det agile jo væk. Fordi det agile, og især Scrum, det bygger hele tiden på 

det her feedback loop. Du skal blive klogere. 

ALJ: Hvor ofte oplever du at en Product Owner har en klar vision omkring hvad ende produktet 

skal være?  

HMO: Det har jeg aldrig oplevet. 

ALJ: Aldrig oplevet det? 

HMO: Aldrig. 

ALJ: Hvad med i forhold til det her med at have mandatet til at tage beslutninger? 

HMO: Det oplevede jeg hos YouSee. Der blev det bedre. Der begyndt man at sige: ”Okay det kan 

vi godt acceptere.”. Men det er jo ikke fordi det er unormalt at Product Owneren har et bagland 
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som Product Owner skal op og ha’ feedback fra. Fordi ofte så dækker dit produkt jo flere 

områder i resten af organisationen ikk’. Men Product Owner skal bare have mandatet til at sige 

ja eller nej til de her krav der kommer ind og sige: ”det understøtter ikke den vision vi har i 

øjeblikket, så jeg bliver nødt til at sige nej. Det kommer langt ned i backloggen.” ikk’.  

ALJ: Så de skal have mandatet til at have ”the final say”? 

HMO: Ja, det er Alpha Omega for en Product Owner. Det eneste der kan overskygge det, det er 

lovkrav, som for eksempel GDPR ikk’, der kom sidste år. Medmindre man som forretning tager 

en beslutning, som er velfunderet og en beregnet risiko, og siger: ”Det her gider vi ikke nu. Vi 

godt vi risikerer at få en bøde, men det er vigtigere at vi kan lave nogle penge end at vi opfylder 

de her krav. Det er jo fair nok.  

ALJ: Jamen det tror jeg var det. Så siger vi tak for interviewet. 

HMO: Selv tak. 
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Bilag 8: Interview YouSee – Lasvan 

ALJ: Yes men øhh... først vil bare stille nogle øhh, nogle øhh hvad hedder det, konkrete 

spørgsmål omkring navn, titel og så sådan nogle lidt inden for Agile spørgsmål...  hvor lang tid 

du har arbejdet her og sådan noget. Så der kører vi bare først. 

L: Ja. 

ALJ: Så navn? 

L: Mit navn er Lasvan. Ja jeg kommer fra Rumænien. Jeg har arbejdet her... ja jeg har boet her 

siden 2010… så... næsten 9 år.  

ALJ: Og titel? 

L: Jeg er Frontend udvikler. 

ALJ: Okay... Frontend udvikler. Og hvor længe har du arbejdet i et Agilt miljø? 

L: Ahh... næsten 4 år nu.  

ALJ: 4 år. Og det er i forbindelse med at du startede her ude for 4 år siden? 

 

L: Nej jeg startede i december sidste år. 

ALJ: Og hvor var du så før det? 

L: Siden jeg har startet mit arbejde, jeg tror det var 4 år siden... øhh det var en startup der hedder 

Purple Cow. Så jeg startede med Agile... det var ikke så Agile som vi er her i TDC, men ja... ja det 

var en start. Jeg kan se… jeg startede i et lille firma, jeg skiftede til en stor organisation og nu er 

jeg kommet til TDC og jeg kan se... jeg kan se hvor meget… den meget mere... den bedre proces 

og vi er meget mere Agile by the book. Før det var meget mere “jhaaaa” vi kan bare... vi skal ikke 

gøre det… vi skal ikke gøre den her eller det er fint den her gang, det er bedre at vi glemmer det. 

Så det var lidt mere fleksibelt, her er det bare… 

ALJ: Det er gjort lidt mere stringent? 

L: Ja og det er meget bedre. Jeg synes det virker meget bedre.  

ALJ: Ok. Har du arbejdet inden for andre systemudviklingsmetoder før? 

L: Nej. 

ALJ: Nej ok. Så er det ligegyldigt at spørge hvilke det er. Så vil jeg gerne høre... hvordan ser en 

normal arbejdsdag ud for dig? 

L: Ja jeg synes det er lidt... ja det er næsten hver dag der starter med en standup øhh … ja og vi 

arbejder næsten hele dagen. Efter vi har en middags status. men det er bare slack, vi bare 

skriver hva... kl. 13 eller 12... vi bare skriver status. Hvor er vi med vores opgave. Men ja det er 
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bare arbejde. Men vi har en gang om ugen… ja vi også refinement meetings hvor vi prøver og... 

men igen, det er svært når du spørger hver dag. Fordi det er meget mere... vi har en hver uge 

skema. Mandag det er bare meget mere... det er ik...  det er bare status, hvor man skal lave 

refinement. Men tit er det for eksempel vi har en demo. Vi har... vi viser hvad vi har lavet den 

sidste Sprint, fordi vi har lavet en uges Sprint. Vi har... ja en Sprint, ja det er kun en uge. Øhmm...  

SS: Det har i fast hver tirsdag? 

L: Ja... tirsdag vi har demo, refinement, Retrospektiv, sidste refinement hvis det er og planning 

og det nye Sprint. Øhmm... de andre dage vi har bare refinement og ja... så vores Sprint starter 

og slutter tirsdag, fordi vi har vores release, det kommer altid onsdag så, derfor. Der er ikke 

øhhh... vi kan også lave det på en anden måde men det er dumt hvis vi bare deploye vores kode 

fredag og... vi gider ikke komme og arbejde i weekenden fordi vi har lavet en fejl.  

ALJ: Jaja det er klart... øhmm... hvad, hvad er årsagen til at Sprintsne er en uge i forhold til sådan 

lidt længere tid? 

L: Ja... den første firma jeg har arbejdet med en uges Sprint. Jeg arbejde 2 uger og 4 uger før. 

Og... jeg synes det er meget bedre. Vi har prøvet, vi har også snakket om at vi skal prøve igen 2 

uger. Men alle har sagt præcis det samme: “Jeg synes det går rigtig godt med en uge.” Du kan 

fokusere lidt mere på 1 eller 2 opgaver, end når du har 2 uger, du skal måske have 3, 4, 5 

opgaver. Så nogle gange... ja. Jeg synes hver gang når jeg har haft 2 ugers Sprints... det starter. 

Ja... det er bare at tage det roligt, åh jeg har 2 uger. Og til sidst du arbejder rigtig, rigtig meget. 

Men når du har 1 uge, det er næsten det samme hele tiden. og du ved godt hvad dit mål er i den 

her Sprint. Og ja... jeg synes det er meget bedre. Jeg har prøvet andre forskellige typer, men jeg 

synes den her virker bedst... for mig. 

ALJ: Og der er også fordi det er mere overskueligt eller hvad, altså i forhold til 

arbejdsmængden? 

ALJ: Man kan sige at det er det sammen, men det er lidt nemmere at få en klar ide om...  

L: Ja det er… jeg synes det er også... det er vigtigt hvor stor vores opgaver de er. Fordi nogle 

gange vi har en opgave der er... vi kan ikke være færdige. Det tager 2, 3 uger. Uhmm... men ja. 

Jeg synes... det er nemt når... du ved godt... jeg har måske 1 opgave. Hvor jeg har 5 dage eller 4 

dage til at være færdig med det, eller måske 2 dage til at være færdig med det. Og du har 2 uger... 

det er bare... ja jeg har 10 dage til at være færdig med det så. Det, det hjælper også... det er ikke 

kun os som, kun min Squad som... vi har også den her Pull Request proces, når vi bare venter på 

andre til at Review vores kode. Så fordi de forstår... vi skal have de her Deployments hver uge. 
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Det er sikkert... før mandag, alle vores opgaver skal være reviewed. Eller hvis de kan de gøre 

det hurtigere. Så det er... ja jeg synes det hjælper og alle forstår det og alle prøver at hjælpe så 

vi er færdige med vore mål hver uge. Men før det var ikke det samme. I mit sidste firma var 

bare... jaja, der er spildover eller ja... det var ikke så strikt som de er her. Og jeg synes det hjælper 

rigtig meget fordi... vi har kun 2 ting der skal være færdig, vi har kun 2 men vi skal være færdig. 

Og kvaliteten er høj om... ja. Jeg synes det er den bedste ting... du producerer... du har... ja, det er 

ikke én stor mål øhm... det er bare en lille. Ja det er ikke altid … vi har en stor øhhh... vi har en.... 

ja vi er en stor Squad... vi er flere udviklere så der er ikke altid men... jeg synes det er rigtig, 

rigtig nemt at fokusere og... ja altid, jeg altid siger øhh... at the end of the tunnel... sort of, ja. Og 

før det var… jeg var ikke. Vi har startet Sprintet, i mit sidste firma, og jeg var ikke er sikker vi 

kan være færdig med det. Men her er jeg altid sikker vi kan være færdige med vores mål. Så det 

er ja...  og jeg derfor det er meget bedre. 

ALJ: Ja ok...  og det giver måske også en form for motivation til ligesom og... altså i starten af hver 

uge, når man skal i gang med en ny opgave... at man har den forhåndsviden omkring at man ved, 

at man nok skal blive færdig. 

L: Ja... måske.  

SS: Klare rammer. Virker det som om på en eller anden måde? 

L: Ja... ja det ved jeg ikke.  

SS: Du beskriver det for mig som om du havde en situation før hvor det var lidt mere flyvende, 

og nu ved du mere præcist der og der og det skal være færdigt, og du regner med at det er 

færdigt, eller de regner med at det er færdigt. 

L: Jeg synes det andet virker også. Ja jeg synes det er forskellige typer. Det anden firma det var 

ikke sååå... det var business to business. Den her er ikke kun business to business. Og... når vi 

har så mange der bruger vores system, det er vigtigt at alle vores ting virker perfekt. Når du har 

en business to business firma... hvis du har en, ikke en fejl men hvis du har en funktion der ikke... 

de ikke forstår det, de kan bare ringe og du kan sige til dem “Oh... du skal bare trykke på den 

her knap.” Men du kan ikke gøre det her. Alt det vi gør her det skal være... bedst. 

SS: Så behovet har måske tvunget noget mere Agile i TDC, på en eller anden måde? 

L: Ja. 

SS: Interessant. 

ALJ: Yes... men jeg vil springe videre til næste spørgsmål. Øhh... hvilke dele af Scrum bliver 

benyttet øhh... og hvilke gør ikke? Og så hvorfor og hvorfor ikke? 
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L: Øhh... jeg kan ikke...  

ALJ: Altså hvilke... altså i benytter Scrum herude.  

L: Ja. 

ALJ: Ja... altså benytter i alt inden for Scrum eller er der nogle ting i har udeladt? 

L: Åhh... det ved jeg ikke... 

SS: Eller bare de ting du kan komme tanker om der er Scrum baseret, altså værktøjerne og 

processerne. Vi har jo snakket om...  

L: Nej jeg synes, jeg synes vi gør.... ja næsten alt vi kan når det kommer til Scrum. Men, men vi 

skal også tænke... når vi har 1 uges Sprint så bruger... jeg synes rigtig meget tid på Scrum og 

refinement og datacenter. Så når du gir... det er kun en uge arbejde. Vi har brugt så mange timer 

på, på Scrum. Så jeg synes vi kan ikke bruge flere. Jeg synes, jeg synes vi gør det rigtig godt. Og 

vi har brugt måske nogle gange flere ting i mit sidste firma, men det har ikke virket bedre end 

det virker her. Jeg synes... den her virker perfekt på vores Squad og faktisk hele Triben. Det 

virker rigtig fint.  

SS: Hvad vil du skyde på er procenten af, altså hvis du siger at, antal timer brugt per individ? 

Hvad vil du skyde på er jeres procentdel i alt med Scrum møder og...  

L: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke øhh...  ja vi har arbejdet jaaa... 

SS: Er det en halv time og dagen, 1 time om dagen? 

L: Jamen det er næsten hele tirsdagen det er Scrum, møder og... men øhh... 

SS: Så sådan en dag om ugen, kind of? 

L: Ja måske... måske en dag om ugen ja. Det er meget men jeg synes det hjælper rigtig, rigtig... 

det hjælper meget med kvaliteten. Det, det er rigtig højt. Ja jeg synes det hjælper rigtig, rigtig 

meget. 

ALJ: Yes… øhm jo.... bare lige et hurtigt spørgsmål i forhold til Daily Stand-up. Hvor lang tid 

bruger i på det, normalt cirka? 

L: Du skal også forstå vi er... 10-12 udviklere i vores Squad. Så vi er mange mennesker vi skal 

snakke. Men faktisk det tager 5... jeg tror ikke det tager 10 minutter.  

SS: Wow.  

L: Så det er faktisk rigtig hurtigt. Vi ikke snakker om random ting. Det, det gååår... jeg synes det 

går godt og derfor... ja... fordi vi har også ting hvor måske vi bare skal skrive det i 2 hold, fordi 

vi er så mange men det går rigtig, rigtig hurtigt. Vi har 15 minutter, hver Daily Stand-up... ja...  

SS: Og i bruger 5 eller 10? 
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L: Ja... det går rigtig hurtigt og... vi er altid...  men vi også har den her online øhh... Daily Stand-

up, ikke standup men daily øhh... ja vi bare prøver at sige hvad er vores dag og sådan noget. 

Midt dags status.  

ALJ: Øhm... yes. Hvilke teknikker og processer benytter jeres team, som ikke er Scrum? Hvis du 

ved det... selvfølgelig...  

L: Ja det ved jeg ikke... jeg tror alle. At vi bruger det her Scrum.  

ALJ: Nu tænker jeg måske på sådan noget som øhh Kanban Boards eller...  

L: Ja men det, det... vores er... min opgave det er at... alle mine opgaver det er Scrum. Men måske 

hvis du spørger en... der har for eksempel måske en der laver også øhhh Dev-Ops. De kan ikke 

lave Agile fordi... de, de får... for eksempel når der kommer en bugger… en incident, du skal bare 

fikse den. Du kan ikke plan over, der kommer en bug øhh i morgen eller... de bare kommer og 

du skal bare... men vi, vi har ikke den samme proces så...  

ALJ: Nej okay...  

ALJ: Så er man bare bagude i stedet for at prøve at være foran, forude kind of? 

L: Ja lige præcis... fordi vi altid... vi har en plan. Hvad skal vi gøre i næste måned og om 10 

måneder. Vores PO ved præcis hvad... ja hvad er vores plan. Men selvfølgelig hvert Sprint vi 

planlægger i mere detail. 

ALJ: Ja... øhmm hvilken effekt har Scrum haft på din daglige arbejdsgang? Nu, nu sagde du at du 

har arbejdet med Scrum i lang tid men altså, hvor du før måske har... nu sagde du at du ikke har 

arbejdet inden for andre, men hvilken effekt har det når du så er gået over til den her? 

L: Øhhh... jeg synes for eksempel, mit sidste firma jeg arbejdede 2 uger i en Sprint. Og nogle 

gange her... jeg kan arbejde mere 1 uge her end 2 uger før. Og jeg har ikke haft så mange møder 

som jeg har her. Men det er bare fordi... øhmm ja det er bare fuld fokus. Og... ja... også kvaliteten 

vi har det er høj, rigtig høj. Det var ikke det samme i den anden, det var bare lave nye ting. Men 

det er ikke kun lave nye ting her, det er også kvalitet og... vi også hjælper rigtig meget hinanden 

så ja men... jeg synes ja derfor jeg synes det er meget, meget, meget bedre her og. Øhhh... jeg 

synes den her er det bedste fordi jeg kan rigtig se hvor meget det hjælper at være 100 procent 

fokuseret på 1 eller 2, 3 ting, end ha bare 1 stor opgave når du skal alting... og hvad skal jeg gøre 

next. Hvad er dit næste skridt, hvad er næste dit skridt. Det har jeg altid... jeg ved godt hvad jeg 

skal gøre. Jeg kommer på arbejde... 

ALJ: Er der øhh... sagde du kan lave mere her på 1 uge end du kan lave 2 uger på dit gamle 

arbejde øhhh...  
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L: Og bedre. Det er ikke kun... øhh kvantiteten, det er også kvaliteten.  

ALJ: Hva, hvad er årsagen til det? Nu sagde du fokus øhh hvad gør at du kan ha den fokus her 

øhh i forhold til det andet? 

L: Det er også fordi, når vi har den her refinements, vi snakker rigtig meget og vi prøver at 

estimere vores opgaver. Det er ikke kun 1 eller 2 der siger... ååå det.... det er 5 points eller nej. 

Vi øhh... vi prøver at være 5, 6, 7 nogle gange hvis det... vi prøver at lave de her estimeringer. 

Øhmm... så der er en... og vi prøver altid at snakke, ok hvorfor tror du at det tager... det er en 8? 

Hvorfor tror du det er en 3? Så fordi vi snakker vi øhhh... vi får lidt insight og jeg har sagt det er 

en 3 men jeg kan se du har en god pointe der. Tag lidt mere fordi jeg har glemt den her feature 

eller...  

SS: Det er tidsestimering du taler om nu? 

L: Ja... jaja men vi bruger storyboards. 

ALJ: Jaja... lige præcis. Øhmm... yes...  

L: Så det også hjælper rigtig meget at snak med hinanden og... så den her, hele processen vi har, 

det hjælper rigtig, rigtig meget. Så det er ikke, jeg skal, jeg siger ok det er til en uge den her 

opgave og jeg kommer til mit skrivebord og begynder at arbejde og fuck det tager meget mere 

end... ja 5 dage. Så det hjælper rigtig meget. Jeg skal ikke åbne min computer og sige ok, det 

tager 5 timer. Bare fordi vi snakker med hinanden. Ja det hjælper rigtig, rigtig meget.  

ALJ: Yes... øhmm... næste spørgsmål. På hvilke områder, er teamet du arbejder i selv 

organiserende? Selv organiserende på den måde at det er teamet der varetager alle opgaver. 

Altså Produkt Owneren stiller opgaverne ud på Backloggen... 

L: Ja 

ALJ: Og så teamet de tager ting ind i, eller det gør Produkt Owneren så, men teamet vælger 

hvilke... du vælger hvilke opgaver du skal lave? 

L: Ja 

ALJ: Ja... så på hvilken måde er jeres team, på den måde, selv organiserende? 

L: Selvfølgelig vi har også, når det kommer til øhhh, til nye features vi har... rigtig mange ting 

øhhh... i Backlog øhhh... det er vores PO der kommer og siger det men der et også... vi siger den 

her er ikke klar eller den her er ikke klar. Øhm... det, det er svært... fordi vi har...  den store øhh... 

det er en stor proces her fordi vi har, kun i vores Squad vi har business Score, det er en der laver 

Backend. 

SS: Hvad for en? 



 51 

L: Det hedder Business Score. 

SS: Ja okay.  

L: Vi har vore API... og jeg er Frontend. Så teoretisk jeg kan ikke starte min opgave som Frontend 

Udvikler, før API’en er klar. Men API’en kan ikke være klar for business Score er klar. Fordi vi 

skal snakke med hinanden. Så for eksempel vi kan... vi kan snakke om for eksempel, jeg kan ikke 

starte den her opgave fordi... vi er ikke klar med den her eller... så nogle gange vi siger ok... æææ 

vi skal have den her færdig. Det kan vi ikke fordi den her den er ikke færdig. vi siger det så til 

hinanden. Eller vi laver så en ny task eller øhhh... ja. 

ALJ: Øhhh... altså jeres team er delt op i både Backend og Frontend og... 

L: Ja måske at det var bedre hvis vi snakker lidt mere om vores organisation. Jeg ved ikke om 

du ved det her med Tribes og Squads? 

ALJ: Øhh... nej. 

L: Ja fordi det er lidt... ja svært at forstå men ja.... vi har en øhh... ja vi har Frontend Udviklere og 

Backend Udviklere. Og business Score, vi har QA, vi har Scrum Master, vi har PO, vi har Produkt 

Manager. Ja vi har deks, ja vi har alt i vores Squad. Og hver Squad har det samme. 

ALJ: Ok så der er lidt flere roller i jeres team? 

L: Ja 

SS: Så i har i virkeligheden udbygget, det er svaret på det her hvad bruger i ikke. Altså det virker 

som om i har udbygget rollekartoteket i Scrum der en anelse, med jeres egne begreber ovenpå.  

L: Jaja.  

ALJ: Ok. Jamen øhh... så lad mig spørge næste spørgsmål. Hvilke problematikker har du så 

oplevet i jeres Team... øhhh i forhold til ja bare jeres team, inde i teamet, når i så er i gang med 

en Sprint for eksempel... øhhh? 

L: Jeg ved ikke præcist hvad jeg skal sige? 

ALJ: Nej jamen altså hvilke, hvilke udfordringer er der, altså hvilke i forhold til det oftest er 

nogle der ting der glider let og så er der nogle ting der ikke glider lige så let. Nu nævnte du for 

eksempel noget med at Backenden skulle have lavet før... så øhh... hvilke udfordringer ser du 

der? 

L: Ja jeg synes, jeg synes i vores Squad altså alt virker rigtig fint. Og...  

SS: Det her med Squads altså hvor mange var der i sådan en så? 

L: Det, det er forskelligt fordi... vi er selvbetjenings Squad for eksempel.  

SS: Hvad for en? 
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L: Selvbetjening. Øhh... ja så lad mig snakke om mit YouSee nej YouSee.dk. Man går på mit 

YouSee, det er den selvbetjening. Og du ser din, din konto. Det er hvad vores Squad laver. Vi har 

en sales squad for eksempel. De laver kun den, de der sales side og så videre. Men de har præcis 

det samme, flere udviklere, Backend, Frontend… øhh ja X og så videre. Ja... så deeet er...  

SS: Og hvor mange var der i sådan en Squad der? 

L: Vi, vi er den største Squad her i det store warehouse. Ja vi har 24. Men det er ikke kun 

udviklere.  

SS: Og så er der under grupperinger af, af det her, som i så kalder Tribes, inden i? 

L: Nej Tribes er flere Squads. 

SS: Nå. 

L: Så en Tribe det er for eksempel YouSee.dk, vi er more or less en Tribe. Og vi har en TV-lab, 

det er en Tribe, med deres TV-produkt. Ja...  

ALJ: Men i har en Produkt Owner i hver Squad? 

L: Lige præcis.  

ALJ: Øhh... jamen så vil jeg gå videre til næste spørgsmål. Øhh hvad mener du der skal til for at 

en Produkt Owner fungerer optimalt? 

L: Det er et godt spørgsmål. Men måske er det ikke mig i skal, jeg synes det virker perfekt i vores 

Squad.  

ALJ: Ok 

SS: Hvorfor virker din PO? Hvor meget kontakt har du til din PO og hvorfor er det at det virker 

godt? 

L: Jamen han er ikke min chef. Derfor, min chef... der er... kun til alle Front udviklere. Øhmm... 

selv om vi er i forskellige Squads. Øhhh ja... men vi er ikke, jeg har ikke så meget kontakt. Men 

selvfølgelig vi har rigtig mange møder og... 

ALJ: Ja... hvor ofte er PO’en der til møderne, er det altid? 

L: Næsten altid ja.  

ALJ: Altså også på Daily Stand-up? 

L: Hvis han har ikke noget ja. 

ALJ: ok  

L: Men selvfølgelig... når vi skal... men næsten altid når han har fri til, han kommer til alle vores 

møder.  

SS: Daglig standup og...  
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L: Alle vores møder, når det er Squad related. Men selvfølgelig kan ikke komme til vores 

Chapter. Det er Chapter jeg mener... alle Frontendere har en dag om året. Jeg kan bare vise dig 

præcis hvordan vi øhhh... vi arbejder.  

SS: Det er meget interessant fordi at... 

L: Måske du kan også bare...  

ALJ: Jaja, jaja... øhmm... nu sagde du at det er Produkt Owneren det var det din chef der varetog 

den rolle, eller hvad? 

L: Nej... Produkt Owneren det er bare en chef... eller det er bare en Produkt Owner. Vores 

produkt, selvbetjeningen virker fint. Det, det er det eneste mål han har.  

SS: Så der er, så øhh, men Produkt Owneren har helt tydelig en, en kontakt flade til hele teamet 

og ikke bare til en flaskehals. Altså han er jo spredt ud over, kontaktmæssigt til hele teamet 

ikke? 

L: Ja... ja. 

SS: Interessant.  

ALJ: Så vil jeg spørge igen hvordan jeres team kommunikerer med Produkt Owneren? Og det er 

så igen i forhold til... er det kun til møder eller er han altid tilgængelig til...  

L: Nej vi kan også skrive en e-mail eller Slack, hvis vi har spørgsmål.  

ALJ: Okay.... men er Produkt Owneren fysisk til stede øh altid, eller er det noget med at man skal 

reache igennem en e-mail eller? 

L: Det er næsten altid han kommer. Han arbejder fysisk i vores kontor. Men han er en Produkt 

Owner også. Han skal også snakke med de andre Produkt Owners, om vores plan, de sidste øh 

næste 6 måneder. Næste år eller... ja så han er ikke altid available. 

SS: Tæt på?  

L: Ja jeg synes næsten det er altid og det er ikke en dag han ikke er, han komme ikke. Det er kun 

hvis han er syg eller... 

ALJ: Jamen øhhh, så vil jeg spørge et sidste spørgsmål. Øhh hvad er din oplevelse af et godt og 

et dårligt Agilt team medlem? Altså hvad skal der til for at nogen fungerer godt i et Agilt team 

og hvad skal der til for at de knapt fungerer så godt?  

L: Altså det er svært. Fordi... nogle gange... jeg synes det, det... det er svært at sige fordi at hvert 

hold har en anden øhh... det er ikke det samme.  

ALJ: Nej, nej det er klart.  
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L: En virker bedst på en måde og en anden virker på en anden måde. Øhh... jamen jeg startede 

her i december sidste år, så jeg er fairly ny her. Men siden jeg har startet... jeg var, jeg var lidt 

chokeret over hvor godt den her proces... hvor nemt det er. Og mm… og selvfølgelig jeg er 

motiveret. Men det er ikke kun det at jeg synes det er så nemt et arbejde og det... du kommer på 

arbejde og du ved godt hvad du skal gøre og... jeg skal ikke altid være... når jeg cykler på arbejde 

skal jeg bare tænke... ååå ok hva, hvad skal jeg arbejde med i dag? Og hvordan kan jeg fikse den 

her og der er, det er bare konkret. Jeg kommer her... jeg ved godt hvad jeg skal gøre. Det er den 

samme proces hver uge. Det er ikke ååå... den her uge nej vi kører ikke... vi laver Waterfall nej. 

Det er... det er strikt og vi gør det hele tiden og... ja det, det bare virker.  

ALJ: Ja men jeg har ikke...  

SS: Jeg har en sidste ting øhh...  nu må man som en interviewer ikke lægge ordene i munden på 

folk, men jeg bliver alligevel fristet til og.... og spørge om du kan forligene dig med udtrykket 

tryg. Altså det er som om at du beskriver en process hvor du føler dig tryg i, og det gør dig øhh... 

ja mere produktiv, eller et eller andet? 

L: Jaja... men det, det er... øhhh ja, ja det, det er bare... jeg synes bare jeg var lidt heldig at være i 

den her hold og den her Squad... ja at den bare virker. Vi har... ja det, det er ligesom jeg er 

kommet her og alle er en kopi af mig. 

L: Ja det føles lidt som om det er alle har præcis det samme, vi vil gerne... vores Squad virker 

rigtig fint og alle kan li’ hinanden og... der er bare, ja det ved jeg ikke. Det er ikke sikkert om det 

er processen eller det er firmaet, men det er bare...  

SS: Det er nok en kombi af alle de ting. 

ALJ: Nu siger du alle ligner dig og alle kan li’ hinanden, det er måske også en stor del af det, at 

det fungerer godt socialt? 

L: Ja... ja det synes jeg. Det er vigtigt, det er vigtigt at vi har tiden til alle de her ting og ja.  

ALJ: Ok 

SS: Jamen øhhh... 

L: Jeg kan vise dig hvordan vores firma er struktureret rigtig hurtigt? 

ALJ: Ja det kunne være fedt. Men ellers slukker jeg lige mikrofonen. 
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Bilag 9: Interview YouSee – Patrick Borkman 

ALJ: Først så er det bare nogle konkrete spørgsmål og så gå over til det lidt mere uddybende. 

PB: Ja 

ALJ: Så øhhh navn? 

PB: Patrik Borkman. 

ALJ: yes og titel? 

PB: Jeg er webudvikler hos TDC, Frontend.  

ALJ: ja... og hvor længe har du arbejdet i et Agilt miljø? 

PB: Ahhh…. altså jeg har været her i 7 måneder, som har været den helt store Agile forandring 

for mig, på mit arbejde. Jeg har siddet i nogle mindre virksomheder før hvor man har plukket 

dele af den Agile metode, altså dele at Scrum som gav mening for mindre hold. Øhhh…. så det 

er første hvor jeg kommer op i et hold der er af den kaliber at det rent faktisk kan betale sig at 

udnytte Scrum i dens fulde potentiale.  

SS: Men har du, bare med det der, hvor mange år cirka har du ... 7 måneder her siger du men...    

PB: Nååå det... jeg tror 2, 2 et halvt år har jeg arbejdet Agilt.  

ALJ: Men det har været sådan lidt… 

PB: Jeg ved ikke rigtig, de 7 måneder har mere intenst med hvordan man faktisk udnytter Scrum 

som en arbejdsmetode. Som sagt, de andre steder har mest været, vi har noget Standup her og 

vi har Retrospectiv en gang imellem. Nogle gange har vi en Demo, hvor her er det meget mere... 

vi skal have vores Standup, vi har vores Retro hver gang og vi har vores demo hvor vi fortæller, 

og står op og hver gang vi har aktion points og sådan vi skal følge op på bagefter, hvor det sådan 

er... det har været den største omvæltning for mig lige da jeg kom ind i TDC i forhold til det her 

med hvordan man arbejder. Og det, altså det har været spændende og det har været sådan en 

øjenåbner for styrken i forhold til Scrum. Fordi man kan sige, et er hvordan man lærer om det, 

når man er på studiet og hvad de siger. Det her er sådan Scrum er. Scrum er en metode som 

man bare… du kan vælge bare at følge den og gøre som du vil. Du kan også tilpasse den så den 

passer til dit hold. Og TDC har været den første hvor det har været sådan… vi har gået tilpasset 

vores arbejdsgang til hvordan Scrum ligesom er født, altså hvordan, hvad kommer der med 

Scrum og det har vi så tilpasset vores arbejde omkring synes jeg. Så det har været, det har været 

spændende og intensivt. 

ALJ: Har du arbejdet inden for andre systemudviklingsmetoder før og hvilke? 
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PB: Øhhh… lige da jeg kom ud, efter min uddannelse, der sad vi meget i... ja jeg ved ikke om man 

kan kalde det for Vandfald, men jeg, jeg sad i enden af beslutnings... altså i livscyklussen for en 

opgave, så det vil sige der var en masse som der havde snakket om den, opgaven, og så var den 

kommet ned til dem som sad med systemet, og så kom den ned til mig som... lav det her. Så det 

vil sige det var… jeg ved ikke om man kan kalde det Vandfald, men det er det ikke fordi det er 

kun Vandfald når den kommer ned til mig. Men altså man kan sige, det var meget sådan, toppen 

bestemte meget hvordan alt skulle være, det vil sige dem der sad med det, dem der sad og 

udviklede og viste hvordan tingene hang sammen, dem der sad og arbejdede med det, dag til 

dag, vi havde ikke så meget at skulle have sagt i forhold til hvad vi synes var godt for vores 

løsning.  

SS: I blev stillet ofte i en lidt problematisk situation? 

PB: Ja for viste godt måske noget var et problem men det var allerede besluttet fra... så det vil 

sige at kommandovejen var at hvis vi fandt noget der var et problem, så skulle den hele vejen 

tilbage til toppen og så ned igen og så kom den tilbage til os efter 3 uger eller sådan noget. Og 

så skulle vi så leve med en fejl som vi så havde... som vi så havde måtte have implementere fordi 

at...  jamen forretningen skulle jo stadig have det her produkt som de havde bestilt, så det var 

sådan lidt ah. 

ALJ: Så det var lidt planbaseret? 

PB: Meget, meget. Ikke særligt meget rum for prototyper. Det var meget proof of concept og så 

få det til at virke. Det er en meget anden måde at arbejde på end de andre steder jeg har 

arbejdet.  

ALJ: Ømmm... så kommer vi ned til det lidt mere spændende. Hvordan ser en normal arbejdsuge 

ud for dig, vil jeg spørge dig om i stedet dag. Fordi jeg kunne forstå jeres Sprints varer en uge? 

PB: Ja, ja, vi kører ugentlige Sprints øhhh og det er egentligt fordi at... vores PO har erfaret at 

det giver bedst mening. Fordi at, jeg tror lidt i mit fag, i hvert fald i Frontenden hvor jeg sidder, 

der kan man godt lide at sidde og nørkle rigtig meget med hvordan ser det her lige ud. Skal det 

rykkes, hvordan, hvad så hvis man kigger på det på en telefon, hvad nu hvis man lige kigger på 

det sådan og sådan. Og hvis brugeren nu har sådan og sådan, hvad kunne han så godt tænke sig. 

Så vi tænker rigtig meget ind i brugeroplevelsen. Så det, hvis vi får 2 uger, så bruger vi oftest 

den første uge til at gå og nørkle og så har vi en uge tilbage hvor vi så skulle rent faktisk have 

kodet alt det her. Og så er det altid vi kommer ud i en lille bitte smule tidspres fordi vi har brugt 

for meget tid på, på den... 
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SS: På at sidde og hygge analysere? 

PB: Præcis, præcis. Og det er så blevet rykket ud nu fordi, så siger de, nu har vi så en uge, så nu 

bliver det rykket ud til inden Sprintet starter, så det vil sige det her hygge nørkle noget det 

kommer så vi vores Refinements hvor vi så siger jamen ok hvis brugeren nu ser på det sådan 

her og hvis bruger nu ser på det sådan her så kan vi få lov til at skrive det ind i opgaverne. 

SS: Så der er en plads hvor i kan få lov til at mæske jer i... 

PB: Præcis, så vi har sådan set stadig, vi har sådan set stadig lov til at sidde og hygge med 

opgaven, i parentes eller i kvotation, men det sker bare ikke i den aktive Sprint, så det vil sige 

når vi... en arbejdsuge for os vil være at du, du får opgaverne, og så sammen med dine kollegaer 

samt sparring får du så løst dem. Så det vil sige det er meget... når Sprintet så går i gang, så er 

det meget fokuseret på løsningsdelen af det. Nu skal vi have det her, vi har snakket om det, vi 

har planlagt det, vi har fundet ud af hvordan skal det være og hvad for nogle ting skal der være 

i kriterierne. Vi har jo både vores definition af ready og vores definition af done øhh så det er jo 

sådan set bare en liste vi følger. Med mindre vi selvfølgelig finder noget som vi ikke har taget 

højde for. Så går vi så tilbage og besøger det igen og siger, nå men der var noget her som vi ikke 

lige har fået fanget i vores, hvad hedder sådan noget, den indledende fase...  

SS: Pre-analysen... 

PB: Ja der var et eller andet her som vi kun kunne fange fordi, ok noget data opførte sig ikke lige 

som vi gjorde, eller nogen af vores systemer opførte sig ikke lige som vi havde regnet med. Så 

ja, det er meget... 

SS: Så pre analysen er ligesom fastlåst ligesom Backloggen er, på ene eller anden måde? 

PB: Ja... vi har Refinement to gange om ugen, hvor vi... så har vi første ryk. Det som vores, øhh 

dem PO og vores Scrum Master de gør, det er de sørger for at vi Refiner, cirka en uge, halvanden 

uge forud. Men vi går det så bare i to omgange. Vi Refiner den thunk vi kommer til at arbejde 

på i næste uge. Og så Refiner vi måske halvdelen af de opgaver vi skal ta... ugen efter. Så det vil 

vil sige vi kommer hele tiden kun til at arbejde med halvdelen... giver det mening? Fordi så hvis 

vi, hvis vi Refiner ugen, der er den næste, men vi har allerede ugen forinden Refinet halvdelen 

af det der var næste, så er det kun en halv uge halv. Vi har ikke særligt mange opgaver men vi 

kan få lov til at gå i dybden med dem. 

ALJ: Så det er sådan halv halv, hele tiden... 

PB: Ja. Så vi er hele tiden sikret at... ok vi ved ret faktisk hvad der kommer i næste Sprint. Så det 

vil sige de opgaver vi sidder med... vi ved at... de her og de her opgaver har en direkte indflydelse 
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på de opgaver der kommer i næste Sprint fordi det har vi allerede snakket om ugen forinden. 

Så vi ved hele tiden hvad der kommer i pipelinen øhhm... og så får vi så lov til at snakke om, og 

netop fordi vi går det på den her måde, vi går det 2 gange om ugen i stedet for kun 1 gang om 

ugen, så har vi lov til at snakke mere i dybden om de forskellige ting. Hvad er det der skal til 

her. Også fordi... oftest når man har en opgave, så kan du, det er svært at overskue hele 

opgaven... som den er, selv om den er blevet brudt ned, og du har haft dit work breakdown på 

de forskellige stories, så er det nogle gange der kommer noget mere fordi at dem der sidder og 

bryder dem ned, vores PO og Scrum Master, de er jo også bare mennesker. Der kan være der er 

noget de ikke lige har set, som en af vores andre API udviklere eller en af os fra Fronten ser, 

men der er et eller andet her som vi ved at der er... så har vi så en mulighed for at komme ind 

med indput og sige... jamen det her kan godt være det skal være en story mere fordi at, der er 

et eller andet her der er en større opgave. 

SS: Så den der sådan tænke proces, den laver i i starten og så laver i den i virkeligheden midtvejs 

uge hvor i har mulighed for... for så har i siddet og kodet i mellemtiden og er blevet lidt klogere 

på det hele og så kan det være...  

PB: Ja... så der hele tiden er plads til at være... så der hele tiden er, hvad hedder sådan noget... 

manøvrerings plads... Agile... så du kan få lov til at komme tilbage og besøge din opgave, så du 

er sikker på at alt er som det skal være.   

ALJ: Yes. Hvilke dele af Scrum bliver benyttet hos jer, og hvorfor og hvorfor ikke, hvis der er 

nogle i ikke benytter? 

PB: Altså... man kan sige... meget, meget af Scrum modellen bliver brugt. Jeg ved faktisk ikke... 

jeg skal tænke mig om, vi har.... min hverdag involverer de fleste af de praktiske gøremål i 

Scrum. Jeg skal, jeg skal stå op hver dag og fortælle hvad det er jeg har, hvad det er jeg arbejder 

på. Og jeg skal jo informere mit hold så vi hele tiden får en føling med er der nogle der skal have 

hjælp eller er der nogen der skal bruge hjælp til et eller andet. Og man kan sige, og de Retro, 

Retrospektive aktions, jeg kan ikke huske hvad de hedder hmm... dem som man finder ud af til 

Retro. Hver uge når vi har holdt vores demo, hvad der er blevet afsluttet i løbet at ugen, så viser 

vi holdet hvad vi har gjort. Og så bagefter så har vi så vores Respektiv og fortæller hvad der var 

god, hvad ikke var så godt og hvad vi synes der skal mere af eller noget der, noget som vi ikke 

helt kunne forstå. Er der er et system eller et eller andet der har fejlet, hvorfor har det fejlet, vi 

har ikke kunnet finde ud af det. Det er et mysterium eller et eller andet. Og så efter det så laver 

vi så nogle actionpoints som vi følger op på løbende i ugen efter og siger... vi havde en 
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frustration om at der ikke blev æææ... kvalitets testet nok på vores, vores æææ det der blev 

udviklet. Så tager vi så hver dag og siger, jamen ok, er der, bliver der kvalitets testet bedre nu 

eller har vi fokus på kvalitets testning, som er vores actionpoint... jeg tror faktisk... altså... jeg 

tror faktisk vi bruger hele modellen rundt. Jeg kan ikke rigtig komme i tanker om...  

ALJ: Det tror jeg også. 

PB: ... noget som der ikke… nej jeg tror faktisk vi bruger det hele. 

ALJ:  Yes ømm.... jamen så vil jeg smutte over til næste... øhhh hvilke Agile teknikker og 

processer benytter jeres team, som ikke er en del af Scrum? Hvis der er nogen overhovedet.  

PB: Altsååå... vi har nogle gange ømm... når vi skal udvikle nye, noget helt nyt. Ømm... så har vi 

meget... for eksempel, jeg ved ikke hvor meget jeg må snakke om men det er sikkert, nej det er 

ude så det må jeg gerne. Vi har for eksempel lige skullet lave om i vores regninger og betalinger, 

den side man kommer ind på når man er betalende kunde hos YouSee. Fordi førhen da var den, 

der var nogle ting ved den som brugerne havde... for det første havde de svært ved at finde ud 

af hvad for nogle regninger de havde og hvad for noget... deres kreditnota var et forvirrende, et 

virkeligt forvirrende for vores kunder. Så det vil sige der brugte vi meget tid på at bruge, øhh 

hvad hedder sådan noget, fokus på brugeroplevelsen. Så vores hold, vores hold var med hele 

vejen æææ... hvilket er sådan, det kan godt kan være sådan en lille smule atypisk i forhold til 

Scrum fordi at, det var ikke en del af Sprintet, men det var en del af Sprintet. Altså det var ikke 

en, det er lidt svært at forklare men det der var, der er at i stedet for at det kun var nogle få 

mennesker der var fokuseret på denne bruger oplevelse så var hele holdet med.  Æmm som... 

SS: Altså så hele holdet arbejdede for Frontenden øøø... kind of, i en periode altså? 

PB: Ja altså holdet arbejde med at sikre os, at de mål vi havde sat op når vi startede på det her 

projekt, det var at vi skulle sørge for at kunderne tydeligt kunne se om der var en ubetalt 

regning. De skulle tydeligt kunne se hvad de skulle have betalt tilbage og var der nogen kredit 

note var der noget der var galt, nogen penge de skulle have tilbage eller et eller andet. Og hvad 

der er for nogle regninger de har betalt i løbet af året. Og det var så hele tiden fokus, hele tiden 

fokus og faktisk var der også... 

SS: Og hvad var det der ikke var Scrum-agtigt ved det? 

PB: Det der ikke er Scrum-agtigt ved det er at... vi havde et Sprint sideløbende som hed 

udvikling. Og så havde vi et par timer i løbet af dagen, hvor det her... det er noget andet. Der er 

ikke noget Retro, der er ikke noget følge op. Vi følger ikke op på noget her. Det er bare et 

spørgsmål om at få nogle indput...  
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SS: Sidde og prøve og lave noget brainstorm? 

PB: Ja... og se nogle optagelser af nogle brugere der benytter vores side og... så det blev ikke 

monitoreret på samme måde som vores opgaver i Sprintet. Så vi sådan lidt en sideløbende, en 

parallel ting der løb sammen med... og det gør vi sådan set oftest når vi har noget helt nyt. Når 

vi skal fokusere på noget nyt, når vi virkelig har brug for at, nu har vi nogle timer hvor det bare 

er, nu skal vi altså lige finde ud af her, gør vi det rigtigt. Har vi stadig øje for målet. Er vi ved at 

nå det, er vi på vej væk. Er der sket nogle ændringer. Har vi noget nyt data der skal tages ind til 

højde her. Altså er der noget her som vi skal bruge. Er der nogle informationer som vi har fået 

som rent faktisk modsiger hvad vi troede vi skulle... 

SS: Det det format der, er det så bare at i sidder i et mødelokale... eller barer sludrer åbent uden 

at der er nogen der...  

PB: Nej der er oftest... det er oftest... ja jeg ved ikke rigtig om det er segmenteret, men det er 

oftest øøø... hmm fokuseret på nogle forskellige punkter. Vi siger at vi har jo øhhh... 

SS: I har sådan en dagsorden i forsøger at ramme øøø...? 

PB: Ja for vi har nogle Journey Experts og nogle User Experts, nogle UX’ere og nogle JX’ere som 

ligesom har kunderelationerne. Ved... sidder med noget data... hvordan opfører vores kunder 

sig på vores side. Hvad, hvad bruger de vores side til. Hvad bruger de mest. Hvad... hvor fejler 

vi mest og sådan noget. Så de har en masse data så de ved... de har en ide om hvad det er der 

måske er problemet. Så er det så vi siger, vi har det her, øøø... kunderne kan ikke finde ud af at 

skifte deres kort til automatisk kort betaling. Så vi får en masse rykkere, vi får en masse sure 

kunder. Vi mistænker at det er fordi at sådan og sådan. Og så siger de så vi skal have nogle til at 

tjekke det her scenarie, og vi skal ha nogle til at tjekke det her scenarie, hvor vi så sidder og 

kigger. Det kan så være koden hvis det er Frontenden og det kan være Backenden hvis det er 

AVI udvikleren der sidder og kigger jamen er der noget i de kald som vi laver, der gør at ahhh... 

den skifter ikke kortet korrekt eller et eller andet. Eller Fronten vi sidder og kigger i om, er vi 

tydelige nok, viser vi det, kan de finde det, hvor mange kliks skal der til for at det rent faktisk 

skifter det. Informerer vi om at dit kort er ved at udløbe, er der... altså alt sådan nogle ting. 

Øhmm... så de sidder lidt med planen for det.  

SS: Det virker lidt som om det er sådan en øhh... nogle gange skal man lige springe op og tage 

fat i den der pind på skibet, og så rettet roret lidt til. Og der... det virker lidt som at der er man 

ikke sådan inde på at arbejde, men mere inde på at tænke lidt, og så falder i tilbage til jeres 

Scrum, og arbejder med når i har luret på hvad det er i skal? 
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PB: Ja. Når vi så endelig har, når vi så endelig har fået gjort alt det her så får vi jo et resultat ud 

som jo så ryger ind i og bliver breakdown, workbreakdown strukturer, bliver lavet til User 

Stories, bliver Refinet, bliver groumed, bliver tjekket igen og så bliver det så lavet inde i Sprintet. 

SS: Så ved i hvordan i skal sparke de der bolde rund der. 

PB: Ja. Så når vi så endelig når til Sprintet, så er det bare at sætte sig ned og arbejde. Så det ikke 

er... ja det kan det selvfølgelig stadig godt, men målet er at bare er at sætte sig ned og arbejde, 

uden at skulle deviere for meget fra planen.  

ALJ: Yes... jamen så spørg jeg, hvilken effekt har Scrum haft på din daglige arbejdsgang? 

PB: Ja... Scrum, jeg ved ikke om det mere er TDC... altså den... den følelse der er herude. Det åbne 

miljø der ligger. Men Scrum har haft, for mig, da jeg havde studeret der var det meget, ømm 

hvad hedder det, der var det meget fællesskabs orienteret. Så kom jeg ud og arbejde. Så var det 

meget solo. Øhh... og så kom jeg ud et sted hvor man brugte lidt Scrum, så var det lidt mere også 

os igen. Og så kom jeg ud til TDC og nu er det bare tilbage sådan som det var på studiet. Så man 

kan sige, for mig har det gjort at jeg har været fokuseret sådan på opgaveløsning, super 

fokuseret på opgaveløsning, til at være løsnings orientere i stedet for. Så der er, nu er det ikke 

længere opgaven men løsningen der er i fokus. Og det... det er ikke. Det er langt mere en følelse 

af, hvordan gør vi det her, en hvor hurtigt kan vi gøre det her. Det er det som Scrum tror jeg 

hovedsageligt har gjort for min arbejdsgang. At tænke os igen. I stedet for at tænke opgave. 

ALJ: Ja... fedt.  

SS: Jeg vil gerne tilføje et spørgsmål. Man kunne også udvide den og sige, hvad har det haft af 

effekt på din sådan... psykologi eller sådan noget.  

PB: Min psyke i forhold til det? 

SS: Ja du ved du tager jo også din hverdag med dig ude her fra på en eller anden måde, tager 

den med hjem og sådan noget. 

PB: Ja altså det er langt mere øhh... eller det er langt mindre... urgh, nu er jeg færdig, nu skal jeg 

hjem. End... altså herude der er det meget mere... altså. Jeg ved hvem der er jeg skal op og sidde 

og arbejde med, jeg ved det er mennesker jeg har snakket med. Det er meget mere interaktion, 

hvilket jeg også tror skaber bedre arbejdsmiljø og er med til at skabe nogle bedre løsninger. 

Øhh... hvor at der hvor jeg har arbejdet før der var det meget... jo det var nogle søde mennesker, 

men jeg havde ikke særlidt meget at gøre med dem i løbet af dagen. Jeg var bare inde på pladsen. 

Lave din stack, og så gå hjem. Altså...  



 62 

ALJ: Så det her med interaktionen med mennesker det gør det altså lidt mere motiverende at 

arbejde sådan et sted som her? 

PB: Det tror jeg, det tror jeg... øhhh, altså det er jo sjovere at være et sted du godt kan lide at 

være. Og det er sjovere at arbejde med mennesker du har det godt sammen med. Øhh... og det 

tror jeg bare er... så tror jeg bare et godt produkt er en sideeffekt af et godt sammenhold.  

ALJ: Ja, yes. Øhhh... på hvilke områder er teamet du arbejder i selv organiserende... og øhh ja, og 

herunder hvilke er ikke. 

PB: Nu skal jeg lige være sikker på jeg forstår din selv organiserende som terminologi.  

ALJ: Altså hvordan i varetager jeres egne opgaver og hvordan i selv styrer de arbejdsopgaver 

som i hver især laver i teamet bland andet? 

PB: Hmm... ja øhh... det er en høj grad. Vi er meget... vi styrer meget selv hvilke opgaver hvem 

tager. Øhh... vi er selvfølgelig sammen om at, som vi har snakket om meget, vi er sammen om at 

finde ud af hvad der skal gøres. Øhh... men når vi så kommer ud, så har vi jo... for det første så 

har vi jo 3 forskellige ting i vores hold. Vi har Frontenden, hvor jeg sidder sammen med resten 

af holdet som jeg nævnte tidligere, Og så har vi Backenden hvor alle dem der sidder der skal 

levere vores data, på en fornuftig måde i forhold til hvordan vores data skal struktureres, og så 

har vi der hvor data’en ret faktisk kommer fra, helt nede i maven på TDC. Så man kan sige vi har 

ikke særligt mange der styrer det så. Vi har kun en udvikler på vores hold der gør det så hun 

styrer helt selv sit show. Så der... der er kun vores PO der ved hvad der rent faktisk skal gøres. 

Så har vi vores API udviklere som... de har oftest fordi at de... sidder og arbejder i nogle lidt 

længere sektioner... fordi nu arbejder jeg med det her og er der ofte en opgave der kommer i 

forlængelse af det, fordi vores arkitekt synes at det er sådan det skal være. Så de sidder ofte 

med noget der ligesom skubber ud fra en opgave. Så de har allerede forholdsvis styr på hvem 

der laver hvad når vi starter Sprintet.  Og så er der også Frontend hvor vi er sådan, vi er lidt 

mere på en føling om det fordi at... ikke at de andre ikke er vigtige men, men Frontend har 

rigtige, rigtig mange aspekter. Der er rigtig. rigtig mange ting der skal spilde, og vi er ansigtet 

udadtil, vi er ansigtet til vores kunder, så det er vigtigt at vi ligesom holder for øje at det vi laver, 

ikke går i stykker. Øhmm... så der er rigtig, rigtig mange aspekter af vores side, eller af vores 

website, som der ligesom skal varetages, så der er vigtigt at vi alle sammen er en del af det. Så 

vi, det vi gør, er at vi oftest roterer i de tunge opgaver. Så vi siger, det her Sprint tager du. Det 

er en tung opgave. Og så har vi andre nogle mindre opgaver. Og så kommer vi og hjælper hvis 

der er noget der skal, så vi nemmere kan smide det vi har. Så det vil sige vi har... vi prøver ofte 
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at have maks. 2 rigtig, rigtig tunge opgaver. Fordi så, hvis vi er fire, så kan vi sidde to mand på 

to tunge opgaver, hvis det er det er nødvendigt. Og så de andre opgaver, prøver vi ligesom at få 

det lavet så at ligesom at det er nogle opgaver der kan løses forholdsvis simpelt, og ikke kræver 

alt for meget udviklingstid. Sådan så der er mulighed for, at hvis der er noget der går helt galt, 

at vi så stadig har rum til at afslutte vores Sprint på en fornuftig måde. 

ALJ: Den her rotation er det noget i selv har øhh valgt at gøre? 

PB: Det er noget vi selv har valgt. Det er noget vi bare har snakket om i holdet.  

SS: Så i holder sådan lidt track med altså... hvornår var det svært sidste gang om hvem skal lige 

have en breather denne her gang... 

PB: Præcis, præcis så man ikke sidder og er helt smadret efter 2 uger, fordi man har siddet med 

2 tunge opgaver. Så... men det er noget vi sådan selv har fundet på. Det øhh... det var hvad vi 

synes gav mening i holdet. 

SS: Interessant. 

ALJ: Øhh... hvis nogen, hvilke problematikker har du så oplevet i det her selv organiserende 

team, hvor i så selv skal varetage tingene? 

PB: Altså... jeg synes nogle gange lidt, at man kan blive, man kan blive fanget i processen. Altså 

fanget af prædikatet om hvordan Scrum skal være, hvis man skal gøre det på den rigtige måde. 

Øhhh... vores Scrum Master er jo selvfølgelig meget ihærdig om at vi skal gøre det på den rigtige 

måde, fordi så har vi ligesom nogle resultater, så har vi ligesom en plan vi kan gå ud fra. Men 

nogle gange, sååå... så er det ligesom om at man bliver fanget lidt i processen. Altså nu har vi det 

her Sprint, og så sker der et eller andet der gør at, ok vi bliver nød til og.... vi bliver nød til lige 

at dreje skibet og lige gøre noget andet. Men... og det er ikke fordi man ikke må det. Men det 

betyder jo så bare at ok, det Sprint som vi har planlagt, bliver skubbet. Så får vi et spill-over, og 

så ser det dårligt ud på tavlen. Når vores Chapter Lead så kommer og kigger og siger, hvad har 

det her hold udrettet. Og det kan man… man kan skrive sig ud af meget, men ledelsen kigger 

ikke på vores kommentarer. Det kan godt være at vores Chapter Lead gør det, men ledelsen 

kigger ikke på vores kommentarer. Så hvis vi har haft et halvt år med, ja det er også meget 

urealistisk, men hvis vi har haft et halvt år med en helt masse, en helt masse spill-over, fordi at 

der virkelig er nogle systemer der bare skulle laves om. Så bliver det ikke reflekteret ordentlig, 

på den måde som vi gør det. 

ALJ: Øhh... hvad var det du kaldte det?  
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PB: Chapter Lead, det er vores, der er vores... alle udvikleres chef. Jeg ved ikke om... det ser ud 

som om at i også har snakket lidt om Tribe, men ham der sidder og styrer Frontend og...  

ALJ: Ah ja... det er det der står der kan jeg se.  

PB: Ja ham der styrer alle dem her. Det er så ham der kigger, han kigger så på udviklingen for 

det hele. Øhh men ja. Det er Chapter Leaden der sidder... har er bare en leder. Afdelingsleder.  

ALJ: Hvilken teknik bruger i til at vurdere Velocity, eller hvad man siger, hvad hedder det... 

processen? Altså hvordan man...  

PB: Ja vi har story points... vi estimerer. Og det vi estimerer, er kompleksitet og uvished. Så hvis 

vi... den måde vi gør det på, det er at vi, under vores Refinement, og alt det her når vi snakker 

om det    samtidig med at vi ligesom finder ud af hvad skal der til, for at få løst den her opgave, 

så estimerer vi også, og det gør vi i fællesskab. Vi siger, hvad synes du den her skal være og så 

siger man hvad den skal være i forhold til... og så giver man en begrundelse og siger jeg synes 

det skal være... vi har. Vores points er lidt... jeg tror de er hjemmelavet. Øhh... fordi vi har, vi har 

fra 1 til... vi har 1, 2, 3, 5 ,8, 12 og 13. Det er også lige meget men vi har et hjemmelavet system 

som vores øhh vores arkitekt og vores Scrum Master har sat op, som bygger på at vi har 

selvfølgelig kompleksiteten og vi har uvisheder og så har vi eksterne dependencies, så hvis. 

Kompleksiteten kan jo være at det her er en meget, meget kompliceret kode. Det kan sagtens 

være. Uvisheden er at vi ved ikke, hvad det er for nogle systemer dette her påvirker for 

eksempel. Øhhm... eller der er noget her jeg ikke er helt sikker på hvordan den her data bliver 

hentet, eller et eller andet. Og de eksterne er jo hvis der er et andet Squat eller nogle andre 

Backend systemer, som ikke er en del af vores systemer, som vi skal bruge. Så hvis alle de 3 ting 

spilder ind, så er estimeringen høj. Hvis du kun har en af dem, så er den lavere. Men det er noget 

der sker i fællesskab. Vi vurderer og siger... jeg synes på grund af at der er her uvisheder og 

fordi jeg ved at koden er meget gammel, når den skal refaktueres eller hvad ved jeg, så mener 

at den er, et eller andet. Og så er der en der siger, nå jamen jeg har kigget på den før, så jeg ved 

at sådan og sådan... de her systemer bruger vi ikke længere så vi skal bruge noget andet. Så vi 

kan godt skubbe den lidt ned. Og sådan... så finder man ud af hvad det her er værd. Altså hvad, 

hvad for points skal den her have. Så det er sådan en ting vi gør vi fællesskab. Hvis det giver 

mening. 

ALJ: Så har vi nogle spørgsmål omkring Produkt Owneren. Hvad mener du der skal til for at en 

Produkt Owner fungerer optimalt? 
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PB: Ehmm... altså han skal have et godt overblik over hvad der rent faktisk sker i teamet. Han 

skal have pulsen på, hvor det er forretningen er på vej hen. Han skal ligesom være bindeled 

imellem de øvre lag ned til holdet. Han skal være den vi skal gå til hvis vi har noget 

forretningslogik eller et eller andet vi skal have afklaret, og han skal ligesom have styr på... både 

hvad der foregår over holdet og under. Altså hvad der foregår i ledelsen og hvad der foregår på 

holdet. Det er vigtigt for at han ligesom kan agere den her synergi imellem... hvad er det for 

nogle opgaver som der er vigtigt for vores hold, og hvad er det for noget der vil bidrage til 

forretningen.  

ALJ: Og jeg spørg herunder, har han altid, han han altid the final say, i forhold til når man skal 

implementere en ny opgave eller skal han gå steder hen? Han, hun...  

PB: Ahhh det, det kommer an på opgaven. Hvis det er en opgave der har en effekt på mange 

systemer, så skal han nok lige snakke med... hvis det er en opgave der kun har en effekt på vores 

del af siden så ja... så kan han godt have final say. Øhh men oftest... så har han... han tager sig 

ikke final say faktisk. Han lytter meget til hvad holder ligesom... og han stoler meget på at holdet 

ved hvad der er bedst. Han kommer med, med et løsningsforslag, og hvis vi så siger, det synes 

vi ikke er en god ide fordi, og så kommer med noget som er overbevisende, så lytter han gerne 

til det. 

ALJ: Hvordan er din kommunikation med Produkt Owneren? På daglig basis tænker jeg? 

PB: Altså vore Produkt Owner, lige for tiden er ret travl. Det er ret mange møder... men det er 

fordi der sker en masse ting i organisationen. Men oftest så ja. Man kan bare komme til ham 

hvis der er et eller andet, så kan du bare snakke med ham hvis du har brug for et eller andet- 

ALJ: Altså de arbejder eller sidder i samme kontor eller hvad? 

PB: Jeg der gør vi, det gør vi. Han sidder, han sidder faktisk ved siden af... nej det gør han ikke 

mere, han er rykket. Men han sidder, han sidder fem meter fra mig, eller sådan noget. 

SS: I har så også daglige standup møder og sådan noget? 

PB: Ja 

SS: Hvad varer de typisk? 

PB: Øhh... vi prøver lidt at gøre dem... så effektivt som muligt. De varer typisk, alt efter hvor 

mange der er på kontoret den dag... vi er alt imellem 20 til 25 mand. Så hvis vi er fuldtallige så 

varer det måske otte minutter.  

SS: Product Owneren... bestræber han sig på at være der, når han ikke er travlt optaget? 

PB: Ja... ja 
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SS: Så det er i bølger, kan man sig, hvor meget han er tilstede? 

PB: Ja... han gør alt hvad han kan for være til... både til vores Retro og Demoer og vores Standups. 

Netop for at have pulsen på hvad der foregår på holdet.  

SS: Det her med det er godt at PO ved øhh hvad der sker på holdet og hvad der sker i ledelsen. 

Altså på hvilket niveau er det også, du ved, sådan at nogen har, er i gang med en skilsmisse og 

sådan noget, eller er det på det niveau også?  

PB: Nej mere i forhold til forretningen, hvad ligger der i Pipeline. Hvad er det øhhh... hvad er det 

der kommer. Fordi hvis ikke han ved det, så ved vi det ikke. Og hvis vi skal planlægge et Sprint, 

ud fra hvad vi ved, så bliver vi nød til at vide hvad der kommer om et halvt år og hvad der 

kommer om et år. Hvad... hvad er det for nogle ting der skal... er der nogle større ting der 

kommer ind. Er der... har forretningen... har vores topledelse besluttet at nu skal YouSee være 

noget helt andet. Nu skal der laves om på... skal der et helt nyt look and feel. Så bliver vi jo nød 

til at vide det, fordi vi kan jo ikke... vi bliver jo nød til at rydde vores Backlog jo, sådan så det 

giver mening i forhold til refinementen fordi vi skal jo måske bruge, ikke 1 uge, ikke 14 dage 

måske 3 uger på at tage alle de opgaver der ligger. Så skal vi starte på dem allerede der. Fordi 

at, vi skal igennem så mange opgaver, hvis der skal... hvis vi skal sikre os at kvaliteten af det er 

i orden, så nytter det ikke noget at vi får dem alle sammen ugen inden. Fordi så sidder vi med 

25 opgaver som... det tager mere end en dag. Og det er der ikke nogen der kan. Det er ikke nogen 

der kan snakke om at køre så lang tid. Så bliver man helt skør i hovedet.  

ALJ: Jeg har et lille spørgsmål til. Hvad er dine oplevelser også, altså i forhold til nu her i teamet, 

I fungerer godt sammen her, men hvad er din oplevelse af et godt og et mindre godt... øhh 

persontype i teamet. Altså har du... kunne du forestille dig en måde hvorpå der var en person 

der ikke ville fungere godt i for eksempel jeres team, eller bare generelt i sådan en her form for 

teams, hvor man jo kommunikerer meget sammen jo.  

PB: Ja... altså... det hele er faktisk bare et ord. Du skal bare være transparent. Altså hvis du er 

transparent med hvad du laver og hvordan du er på holdet, så er jeg sikker på at folk kan komme 

udenom, hvis du måske har en mærkelig humor eller du måske ikke lige lugter så godt eller 

hvad ved jeg, et eller andet. Men det der er vigtigt for at du kan fungere i holdet, er at du er 

transparent med hvad du laver. Du kan ikke være... du kan ikke sidde med dit eget, du kan ikke 

sidde og holde din kode hemmelig. Du kan ikke sidde og holde dit arbejde... det, det bare mit 

arbejde. Det er bare... det kan du simpelthen ikke. Det er ikke tilladt fordi at... alle snuser til alle, 

kan man sige i vores hold. Øhh... så der er ikke... hvis du er, jeg tror bare det er normalt. Hvis du 
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er uhøflig og du opfører dig åndsvagt, og du ikke gider at lave dine ting så tror jeg ikke... men 

ellers det så tror jeg at der skaaa.... at der er ret lang snor i forhold til... til hvad man kan i vores 

hold. Ja det er nogle meget sympatiske mennesker. Empatiske tror jeg faktisk det hedder. 

SS: Jeg har en sidste en men så tror jeg vi bliver nød til at...  

ALJ: Jeg har også lige et spørgsmål til. Nu er den her opdeling af jeres Squats eller teams, i 

forhold til jeres Scrum model, der har opdelt det i Backend, Frontend, Scrum Master og Produkt 

Owner. Det er ligesom om der er en klar adskillelse af dem der sidder i Backend og så dem der 

sidder i Frontend.   

PB: … jeg skal bare se hvad han har tegnet. 

ALJ: Hvad hedder det... er det rigtigt at forstå det sådan.... er der er, altså hvor meget har du at 

gøre med Backenden for eksempel? 

PB: Arbejdsmæssigt? Ikke noget. Men dagligt har jeg noget at gøre med dem hele tiden.  

SS: Fordi at i er sammen i en eller anden form for klan følelse eller...? 

PB: Nej fordi at det er nødvendigt for at sikre mig at det data jeg viser til Fronten er rigtig, og 

jeg skal snakke med dem for at vide hvad for noget data der kommer. 

SS: Nå ja i har jo den samme mission, så i skal jo selvfølgelig...  

PB: Ja så, sååå det er rigtig nok hvad han har tegnet her. Øhhh... vi har vores øhh... vores Backend, 

vi har vores Frontend, vi har så... Triben ja, den er delt op ja. Vi har et Chapter der hedder 

Frontend, vi har et Chapter der hedder Backend. Men vi har også selvbetjening og vi har sales 

og vi har... så det fungerer begge veje. 

ALJ: Sidder i samme sted alle sammen i squatsene? 

PB: Nå la. Vores Scrum Master er så Scrum Master for øhh... et hold, et andet hold også, som 

sidder lidt længere nede. Men ja altså... filosofien er at man skal... netop det her med at man skal 

kunne se hinanden, man skal være transparente over for hinanden, at vi sidder sammen. Sååå... 

og vi har... det de gerne vil med det her, det er at de sørger for at man får en fra hver øhhh altså 

at vi får Backend, vi får Frontend, vi får Scrum Master, vi får PO. Vi får det som jeg talte om 

tidligere med UX’ere og JX’ere og alt muligt så man har et selvfungerende hold, som ikke skal... 

ja det skal de nogle gange fordi vi skal snakke med andre systemer, men i største delen af deres 

arbejdsdag ikke skal ud af holdet. Vi har alt hvad vi skal bruge internt. Og der er det som Tribe 

filosofien er at... ja vi har de her Chapters. Det er sådan set bare en... det er det man kalder en 

afdeling. Vi har Frontend afdelingen, vi har Backend afdelingen, vi har Scrum Master afdeling, 

vi har PO’erne, vi har alt det der som i en normal forretningsstruktur... i Tribe hedder det bare 
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Chapters i stedet for. Men det, det er lidt forvirrende. Det tog også mig 1 uge eller 2 før jeg 

faktisk var sikker på hvad der var.  

ALJ: Jeg har ikke mere.  

SS: Jeg har et sidste spørgsmål. Øhhh bare... har i nogen indflydelse i holdet på hyring og fyring 

af nye medlemmer? 

PB: Nej 

SS: Er der noget input proces eller spørgerunde eller noget? 

PB: Vores Chapter Lead og Scrum Masteren, for det hold som... øhh ansøgeren æhh skal ind på, 

har... altså vi har en første samtale. Og så har vi en anden samtale plus en kode test. Og så har vi 

så en tredje samtale, hvor det gæller om at snakke om denne her kode test plus æææ hvad 

hedder det, hvad hedder den der analyse, øhh personlighedstest og den der Rorschach test, 

hedder den det? 

SS: Der er mange. 

PB: Ja den der øhh du får sådan og sådan eller... jeg kan ikke... den her trekant og der her trekant 

er som den her trekant, til den her trekant... er lig med... 

SS: Nå og hvad er forlængelsen af det og sådan noget... 

PB: Ja præcis... matematik og nogle sproglige spørgsmål og sådan noget. Det tror jeg er meget 

standart. Men os som hold... nej. Vi har ikke nogen direkte indflydelse på det nej. Hvem der 

kommer og hvem der går. Eller hvem der går har vi en indflydelse på fordi at vi har... samtaler 

med vores Chapter Lead... hver måned. Som fortæller, hvordan synes du du har det i holdet. Er 

det noget som er...  

SS: Det vil nok være spill-over på et eller andet tidspunkt... men øhh 

PB: Ja hvis du bliver ved med at lave spill-over... men man kan sige at... 

SS: Nej det vil være spill-over hvis mange henvendelser retter sig mod en person...  

PB: Ja... hvis der sker... man kan sige vores, vores leder... han er tysker, så han er meget effektiv, 

når det kommer til... der er ikke meget der får lov til at ligge og ulme. Så det bliver meget 

håndteret med det samme så. Så... altså det... hvis der bliver snakket om et eller andet, der er et 

eller andet galt, så bliver det håndteret med det samme. Så der er ikke, der er ikke rigtig noget 

der. Men så... ja jeg tænker at hvis alle siger, ham der han opfører sig ikke særligt pænt. Eller 

ham kan vi altså ikke så godt lide, så kan det godt være man har en indflydelse. Men hvem der 

kommer ind, nej det ved vi ikke noget om før at, nu er ham der blevet ansat. Ja... 

SS: Der er Svend og... kan i lige vise ham kaffemaskinen.  
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PB: Ja altså holdet får selvfølgelig at vide, en uge før der kommer en ny men... nej.  

ALJ: Super. 

SS: Pisse godt. 

ALJ: Vi siger tak. 
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Bilag 10: Interview YouSee – Mark Thomas 

ALJ: Først vil jeg lige bare lige spørge nogle hurtige spørgsmål. Hvad er navn og titel? 

MT: Det er Mark Tomas. Jeg er API udvikler.  

ALJ: Ok... og hvor længe øhhh har du arbejdet i et Agilt miljø? 

MT: Over 10 år. Måske 12 år. 

ALJ: Har det alt sammen været herude? 

MT: Nej, nej jeg har været her i 2 år. 

ALJ: Ok... og hvor arbejde du før det? 

MT: Før har jeg arbejdet 6 år i Saxobank og nogle år før i… ja nogle andre firmaer først.  

 ALJ: Ok... øhhh var det også Scrum i arbejdede med der? 

MT: Ja 

ALJ: Okay. Har du, har du arbejdet inden for andre systemudviklingsmetoder før? 

MT: Det var lige en kort overgang, der prøvede vi noget Kanban, på et tidspunkt. Et sted jeg har 

arbejdet. 

ALJ: Okay... og det... hvad altså du siger du en kort overgang, hvordan... gik i så tilbage til Scrum 

eller hvordan? 

MT: Ja det var en afventnings periode, hvor vi ikke havde nogle projekter eller store opgaver. Så der 

var små ting der kom ind, indtil vi skulle overgå til et andet system og så var det jeg gik ud af firmaet 

på det tidspunkt. Så jeg... ved ikke hvad de arbejder med nu.  

ALJ: Nej okay, okay... jamen så kommer vi til de spændende spørgsmål. Hvordan ser en normal 

arbejdsuge ud for dig? Nu kan jeg forstå i har Sprints på en uge så hvis du bare... om du kan beskrive 

en normal arbejdsuge? 

MT: Ja, ja vi afslutter vores Sprint og starter den på en tirsdag. Så hvor vi... viser frem hvad vi har 

opnået i den tidligere uge, til en demonstration, hvor vores Produkt Owner er tilstede. Og ja andre 

interessenter fra forretningen, hvis de har lyst. Og når det så er færdigt, så går vi over til en 

Retrospektiv, hvor vi kigger tilbage, og evaluerer hvad der har været godt og hvad der har været skidt. 

Og hvad... og så går vi ind på de indsatsområder og... ja prøver at synliggøre om der er nogle ting der 

har været dårlige, som vi kan gøre noget ved, og følge op på det i efterfølgende Spring. Og når vi er 

færdige med, ligesom lukket det Sprint, så starter vi med planlægning af næste Sprint. Og prøver at 

estimere hvor mange opgaver vi kan trække ind i et Sprint. Og ja... de bliver også estimerede, nej de 

er allerede estimerede på et andet tidspunkt. Så de er allerede estimerede og prioriterede i Backloggen 

af Produkt Owner og af os selv, hvis det er nogle ting som vi ved skal... er vigtige for den næste uge. 
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Og så går vi sådan set i gang med Sprintet der. Og så er der lagt ind i Sprintet, 2 tidspunkter, hvor vi 

kan refine Backloggen, så vi går ind i Backloggen, hvor Produkt Owner eller andre har nogle opgaver 

de sætter ind, hvor vi så kigger på... og bryde det ned til, eller bare forstå opgaven som udvikler, og 

så Estimerer vi de opgaver i teamet.  

ALJ: Ja, okay... og hvordan fungerer den estimerings proces? Det...  

MT: Det er, den her Planning Poker, hvis i kender den der sådan... vi har sådan et halvt point, 1 point, 

3, 5, 8, 13, 20 og 40, det når vi aldrig i, når vi kun har en uges Sprint. Så det...  

SS: Er det en estimering i timer, det der? 

MT: Nej det er... noget andet. 

ALJ: Det repræsenter mere i forhold til hinanden ikke også? 

MT: Vi har sådan set et helt ark... hvor vi har, i hvert fald tidligere har brugt, med 3 parametre... hvor 

der er effort, og så er der ja kompleksitet og en 3. som jeg ikke lige kan...  

ALJ: Uventet hed eller... 

MT: Jaaa... uncertainty… Ja, ja det er det. Så de 3 parametre de gør at... hvordan du estimerer. Og så 

har vi på et tidspunkt, fundet frem til hvad vi hver især estimerer en 1’er til, og hen over den her tid, 

hvor vi har arbejdet sammen i det her team, der har vi så i mere eller sværere grad kunnet finde ud af, 

hvad et point var. Så, men nu har vi som team været... rimelig sammen og kørt en, i hvert fald en 15-

20 Sprints minimum hvor vi så ved hvordan opgaverne ligger. Men det, det er svært at finde ud af... 

og vi har snakket meget om hvordan det skulle være og hvordan vi skulle estimere. Og der er også 

forslag fra API til Frontend, hvordan vi estimerer opgaverne og kompleksitet. Det er lidt anderledes 

men vi har... nu kører vi Sprint sammen, hele teamet, med både Frontend og API, så det fungerer 

meget godt.  

ALJ: Ja... øhmmm... hvilke dele af Scrum, bliver benyttet af jer, øhhh og hvis der er nogle i undlader 

hvorfor og hvorfor ikke? 

MT: Ja altså vi... Jeg synes vi bruger alle de processer som jeg nu har snakket om med demo, Retro, 

planning, refinement. Der... ja daglig standup. Ja det har jeg lige overset. Det er bare en naturlig del 

efterhånden, hvor man står og... men selv det har vi evalueret på tit. Så nu... siger vi faktisk ikke hvad 

vi har gjort, i forhold til almindelig Scrum, hvor man siger man har gjort og hvad man skal gøre og 

om der er nogle empediments. Men der har vi faktisk cuttet det ned, så vi siger faktisk hvad vi har... 

kun hvad vi har arbejdet på i dag. Og hvis der er problemer og man skal have brug for hjælp.  

ALJ: Og hvad er grunden til det? 
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MT: Det er simpelthen fordi der er, jeg synes det er... vi har evalueret at det var spild af tid. Fordi vi 

er så tætte og arbejder sammen til dagligt, så vi ved godt hvad vi har arbejdet på. Og hvis det ikke var 

det, vi sagde vi ville arbejde på, så ved vi også det. Og så har vi en øhhh... en Scrum board. Inde i 

jira. Jeg ved ikke om i kender jira? 

ALJ: Nej 

MT: Det er bare en øhhh... en elektronisk Scrumboard, med sådan en tavle, hvor man flytter på de 

her lapper i… på en webside i stedet for fysisk på et Scrumboard så man har...  

ALJ: Hvad det hedder story cards?  

MT: Ja ja man har User Stories med tasks, subtask i, eller bugs og forskellige ting. Så har man en to 

do, en doing og så en done. Og så har vi så tilføjet nogle ekstra status, hvor vi har done i Sprint, og 

så når... vi så lancerer... vores ting til produktionen om onsdagen, efter vi har afslutter vores Sprint 

om tirsdagen, så går vores PO og vores editorial manager, som gør tingene i vores cms system, han 

går ind og sætter den til done, done. Så der er sådan flere lead definitioner af hvad der er endelige 

done. Ja så er det i produktionen og verificeret at det virker. Der er... det er meget rart.  

ALJ: Nu sagde du Scrumboards. Hva... der trækker i så nogle User Stories ud fra det board, øhhh i 

starten af Sprintet?  

MT: Ja det er det vi gør om tirsdagen, efter vi har afsluttet med en Retro, så planner vi, så er det vi 

trækker den fra Backloggen op i Sprintet, og så ved vi efterhånden hvor mange point vi kan klare på 

en uge. Og så stopper vi når vi er deromkring. 

ALJ: Okay... så har jeg også et andet spørgsmål i forhold til det her board      hvad hedder det. I 

forhold til... måler i så også Velocity på jeres team? 

MT: Ja der kigger vi på Burndown. Det har vi også et kig på imens vi... ja før vi går i gang med 

planning, så er det vi lukker det gamle Sprint og kigger på Burndown og evaluerer, sådan meget løst 

om hvad, hvad der var det der gjorde at de her tasks ikke blev færdige i Sprintet. Og så trækker dem 

over, hvis der er nødvendigt, og færdiggør dem. Vi har en øhhh... nogle subtasks som vi bruger tit 

med at merge vores kode ind i, i forskellige hovedbranches. Så de er først endelig done fra vores side 

når vi har kodet det færdigt, og så fået dem QA’et og så merget vores kode op to master igen med en 

pull request Pear Review ting, ligesom Git hvis i kender det. Nej jeg ved heller ikke hvad i har af 

forudsætninger i forhold til kode og Scrum...  

SS: Det er lidt forskelligt.  

MT: Ja, ja... nej vi koder... altså vi starter på et branch. Og så laver vi, det er ligesom hoved branched, 

så laver kopi af den til vores task, og så giver vi den et nummer, alt efter hvad den står i Scrum 
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boardet. Så arbejder vi videre på den. Så laver vi det vi kalder et pull request tilbage til enten master, 

hvis det er API, eller det hedder integration, hvis et er Frontend. Det er i bund og grund ligegyldigt, 

men tilbage til hovedbranchen. Og der sker der så en difference på en hjemmeside, og så er der... 

tilføjer man flere udviklere til at gå ind og kigge, og kommentere på den her kode. Og når det først er 

endelig godkendt, så kommer det tilbage i masteren.  

ALJ: Pear Review? 

MT: Ja, ja... og det er en sub task for alle User Stories er også. Så det kan aldrig blive done, hvis det 

ikke er pear revied og merged tilbage. 

ALJ: Så det er ligesom en second opinion? 

MT: Ja, ja. 

SS: Kunne jeg få dig til at lave et par kasser og lige lave et par streger? Det der er jo sådan noget 

valuable information. 

MT: Ja der er så:  

10:55 - 14:30 Mark kommenterer samtidig med at han udvider vores model tegning over de 

forskellige squats opstartet i interview 1 

ALJ: Yes så har jeg næste spørgsmål. Øh hvilke Agile teknikker og processer benytter jeres team, og 

hvis i følger nogle der ikke er en del af Scrum?  

MT: Altså der er nogle gange hvor vi går lidt udenfor Scrum med at.... ja at evaluere nogle større ting. 

Jeg tror... vores Scrum Master kalder det for en 1, 2, 5 procedure, hvor man øh... alene bruger et minut 

på at.... ja finde på nogle løsninger, på et givent problem. Og så 2 minutter, så vender man sig mod 

den anden part, og bruger 2 minutter på at forklare de løsninger man er kommer frem til. Og så 5 så 

er man en større gruppe og så evaluerer. Og så til sidst så forklarer man så de bedste løsninger man 

har fundet for det her problem. Det...  

SS: Det 1. minut var for en selv, var det ikke sådan? 

MT: Ja først for en selv, 2 i et par, og 5 i en gruppe.  

ALJ: Så det er måske ved større komplekse ting? 

MT: Jaaa... ja, ja... der har både gjort med, ja teknisk projektopgaver men også på ja løsningen af 

nogle ting. Fysiske rammer for eksempel. Eller vi har nogle møder i forhold til forbedring af miljøet, 

både ja fysiske og...  også i teamet også. Hvis der er issues.  

ALJ: Kan du komme med nogle eksempler på dem? 

MT: Vi havde et problem en årgang med støj i lokalet, fordi vi har sådant et stort lokale med højt til 

loftet og... der, der var virkelig meget larm og mange mennesker i lokalet. Og så har vi haft nogle 
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møder omkring hvad.... vi har sådan det man kalder en Myvoice, en gang om året, hvor vi evaluerer 

alt omkring arbejde. Hvordan vi har det og hvordan vi har det i teamet og forhold til chefen. Og så 

vores omgivelser og direktionen, alle de her ting vi evaluerer. Og der kom det frem at der var 

problemer med de fysiske forhold. Så der gik vi ind og lavede nogle indsatsområder omkring det. 

ALJ: Okay... og hvad skete der så? 

MT: Ja så har vi fået... ja formindsket antallet af personer, og sat nogle skærme op for, hvor vi sidder. 

Så de grupper der naturligt skal snakke sammen, de har deres lille område, men der er stadig åbent 

og højt til loftet men vi har bedre lyd kan man sige. 

S: Jeg vil lige nævne af man kan købe sådan nogle store flotte malerier, som stikker sådan her et 

stykke ud fra vægen, og så suger de bølger og sådan noget. 

MT: Ja vi snakkede nemlig også om... helt lavpraktisk med gardiner og plakater... forskellige ting 

også ja. 

ALJ: Øhhh... hvilken effekt har Scrum haft på din daglige arbejdsgang? I forhold til førhen tænker 

jeg, nu har du arbejdet her rimelig lang tid. 

MT: Ja det er rimelig lang tid. Men jeg har også arbejdet mere eller mindre vellykket, mislykket i 

nogle perioder, så der er jo nogle erfaringer jeg kan se forskellen på. Og jeg synes, selv om... til at 

starte med der tror jeg det var, det var svært at koge det ned til en uge. Også processerne. Men jeg 

synes nu efter vi har kørt det i, ja jeg kan ikke huske om det er et halvt eller længere tid med det, så 

er der ekstrem fokus på tingene, og det har jeg personligt svært ved nogle gange at holde fokus på en 

ting. Det har så betydet at der ikke er kommet så mange udefra kommende ting, fordi der kan godt 

være bugs og incidents, og selvfølgelig hvis det er vigtigt og produktions kritisk så løser vi dem og 

tager vi os af dem. Men de bugs- og ting som kom ind som skulle løses inden næste uge, det venter 

så til næste Sprint. Så der er ikke så mange forstyrrelser. 

SS: Så Scrum fungerer som sådan en skærm kan man sige? 

MT: Ja... ja som det burde ja. 

ALJ: Så, så i håndhæver meget den der ?  requirements i jeres Sprint? 

MT: Ja, ja. Og det har vi været dårligere når vi har haft længere Sprints. Og også flere gange, når vi 

har prøvet at forskyde API og Frontend. Så vi skal først have noget API før Frontenden kommer. Og 

der er det jo så endnu sværere, fordi så kommer der vores API, og vi tænker ‘den er færdig’ og så 

kommer fronten og siger der skal laves om. Og så er vi gået i gang med næste Sprint, men der skal 

også fikses bugs i forhold til det her. Så det... det kører ekstremt godt nu synes jeg.  
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ALJ: Lige hurtigt, hvad hedder det, hvad øhh... bare lige for at forstå det rigtig med Sprintsene. Når 

varigheden er sat ned til 1 uge, i forhold til før hvor i er kort med 2 uger...  

MT: Ja 2 uger ja. 

ALJ: Så er fordelen ved det, det er at, man har mere fokus på den ene opgave der er... i Sprintet. I 

stedet for at skulle...  

MT: Vi har... normalt, ja måske 2, 3, 4 opgaver hver, vi kan klare på den tid. 

ALJ: Og så fokuserer man så efterfølgende på bugs efter Sprintet eller? 

MT: Ja hvis det relaterer sig til det man laver, så tager man dem med ind. Men man starter også et 

Sprint med at tage en fordelingen af... bugs, User Stories og incidents hvis der er det. Så man fordeler 

ting. Vi har det vi kalder en 3F fordelingen som øhh... vores chefer gerne vil have, så vi øhh... nu kan 

jeg ikke lige huske fordelingen, men der er i hvert fald en del til foundation, som er... er prefaktor, 

tools og processer. Og så er der 40 procent til øh... features. Og så det sidste til noget 3. Jeg tror det 

står på en... en øhhh flyer der ude et eller andet sted. Hvis du ser en med 3 F’er på, så er det det vi 

gør. Ja... men så man ikke kun sprøjter features ud. Og der ja... der har måske været en tendens til at 

bare køre derudad, og så tage nogle længere pauser hvor man retter op på de bugs der er, der kommer. 

Men nu tager vi det hele lidt løbende, så man holder de incidents nede, som man kommer i produktion 

med. Jeg synes det højner kvaliteten også.  

SS: Det der blev delt ud til developers der, det var så bugs cases og User Stories. Var der mere der 

blev fordelt på den måde der? Ud over selvfølgelig opgaven.  

MT: Ja det kan også være technical debt i koden, sådan gamle ting i koden som man ved, man gjort, 

der kan gøres på en anden måde eller.  

SS: Det er næsten inden under bug eller på vej til at blive det? 

MT: Nej det er jo refaktoring kalder vi jo det, af koden, hvor man forbedrer koden i forhold til det 

man nu kan nu til dags. I Fronten i hvert fald der har vi, i React som vi arbejder i, skiftet fra noget 

noget der hedder Refluks til Reduks, og det har forbedret noget af den måde man så kan arbejde med 

koden frem over.  

ALJ: Er lille hurtigt spørgsmål. Hvad hedder det... følger der... inkluderer i test med i jeres User 

Stories. Altså sådan så der er en test story, i forhold til, altså om i kan køre testen...  

MT: Ja der er ikke en task på det, men vi har det inkorporeret i den måde vi arbejder på. Så vi forsøger 

mere og mere at arbejde test driven, som man kalder det. Så vi arbejder på testen i forhold til nye 

opgaver først. Og så koder ud fra det.  
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ALJ: Yes, jamen så går vi videre til næste spørgsmål. På hvilke områder, er teamet du arbejder i selv 

organiserende? Forstår du spørgsmålet? 

MT: Ja det synes jeg vi gør mere og mere. Fordi vi er lige præcis til det, været igennem en udvikling, 

i forhold til at vi er meget heldige at have vore Produkt Owner siddende sammen med os oppe i teamet 

så. Så der er ikke langt fra, beslutning til proces men... de prioriterer opgaverne, men vi har også lige 

så meget ret til at lægge opgaver ind i Backloggen, så bliver de prioriteret af Produkt Owner 

selvfølgelig.  

ALJ: Men det sker igennem Produkt Owneren hvis i lægger opgaver ind i Backloggen? 

MT: Nej altså vi har rettigheder til at oprette bugs også og incidents også. Og så selvfølgelig skrive 

på opgaver, eller bede dem om at blive brudt ned eller sige det er ikke relevant det her eller... 

ALJ: Så i varetager måske lige så meget Backloggen som Produkt Owneren? 

MT: Ja det er blevet en meget åben Backlog kan man sige de sidste 2 år kan man sige. Det er lidt 

unormalt men øh.  

ALJ: Ja spændende. 

MT: Ja men det er når der ikke er langt til ham. Altså jeg sidder 3 meter så det er jo ikke det store 

problem. Han er jo nærmest en del af teamet. Og han er også til vores Retrospektiv og en del af, en 

aktiv del af det og planning. Så på den måde så... 

ALJ: Og jeres Daily Stand-up så...  

MT: Jaja... ja så der er ikke den store afstand til forretningen, som der er i mange steder eller foragt 

for forretningens...  

ALJ: Og så vil jeg spørge, hvis nogen, hvilke problematikker har du oplevet i det selv organiserende 

team. Når i skal, når i varetager opgaver selv og selv hiver ting ind og sådan noget? Er der opstået 

nogle problematikker, og hvis hvilke, hvordan har i løst dem? 

MT: Nej ikke i forhold til at være selv organiserende tænker jeg. Fordi det er mere... Med i forhold 

til at man personligt har, har måske har taget for meget på sig selv. Og gerne vil køre i stedet for at 

snakke. Men at selv organiserende... det har ikke rigtig har... skabt noget problemer.  

SS: Det du sagde der, det tror jeg blev formuleret af en anden en, nu kan jeg ikke rigtig huske hans 

navn, men han sagde at det kunne være rart, eller det er men nødvendigt at være transparent med sit 

arbejde. Noget med at ikke side og være selvkørende...  

MT: Ja der har vi i hvert fald det sidste halve, efter at der er en del nye kommet ind, at der har vi 

siddet meget mere sammen. Både Frontend og Frontend og par programmeret, men også API og 

Frontend.  
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SS: Der har i jo indøvet den her transparenthed, kind of... 

MT: Lige præcis, lige præcis. Fordi den her kontrakt som vi har med fronten, den er vi nødt til at 

være åben omkring og have en dialog omkring at det...  

ALJ: Hvor meget benytter i sådan noget som par programmering? 

 

MT: Så meget som muligt... vi har lige... ja så sent som forrige uge tror jeg snakket om, at vi jo 

nærmest lavede lidt for meget af det fordi det var hele tiden. Og det skulle måske kun være i… hvor 

stor grad det var nødvendigt til... måske mere komplicerede opgaver, fordi det er jo ikke alting der, 

der kræver lige så meget par programmering. Hvis man skal skifte en farve eller en font, eller et eller 

andet, der behøver man ikke lige sidde 2 eller 3 udviklere og kigge på det så.  

ALJ: Jaja det er rigtig nok. 

MT: Der gør vi det ikke. Der har vi også vores Pear Review hvor, hvor vi går ind og kan se hvad der 

foregår i koden og ændre på den så... på den måde det er ikke altid nødvendigt. Det var engang, for 

ikke så lang tid siden, hvor det tog virkelig lang tid, og få byget vores projekter og så deployed til 

testbed så derfor har vi siddet og lavet de her Pear Reviews sammen på computeren, før man skubbede 

det op. For der kunne jo gå en halv time. Og hvis man skal bruge en halv time hver gang, der en der 

kommer med en kommentar på ens kode, så går der en hel dag med at få fikset de ting. I stedet for at 

man sidder sammen i 5 minutter. Så har man i hvert fald de meste af tingene klar, før man skubber 

det.  

SS: Forstod jeg det korrekt da du sagde at XP altså kan bruges, eller at par programmering kan bruges 

med en approach til ligesom at vise nye kodere vejen mht. at være transparente? Var det forkert 

formuleret eller hvad?  

MT: Ja... ja det synes jeg giver meget god mening.  

ALJ: Det fordrer en vis transparenthed ikke også? 

MT: Ja... det hjælper også bare til bedre at forstå den andens tankegang, fordi man sidder og man 

taler om koden, i stedet for at det bliver kommenteret. Og kommentarer vil jo altid være mindre 

sigende end en samtale sammen med en kollega... 

SS: Det tager jo lang tid at udvikle “hvad betyder det du siger der” og hvis man så ikke er face to 

face, så tager det...  

MT: Jaja... selv om vi sidder bag ved hinanden, hvis man sidder og skriver tingene hele tiden ned. 

Men vi skriver selvfølgelig også kommentarer men øh... der bliver også sagt nogle ting hen over 

bordene. Så, vi sidder sammen og tingene så. Det er meget godt.   
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ALJ: Ja... Øhmm hvad er din oplevelse af et godt / dårligt medlem at et team? Altså har du nogle ja, 

oplevelser omkring det? Hvis du skulle beskrive den bedste først for eksempel. Hvad ville det så 

være... 

SS: Den optimale Agile player? 

MT: Ja men... der er jo en der har, der ja... først tager sig af sine opgaver og... men også hjælper 

teamet. Og ikke er fuldstændig fokuseret på sig selv og sine egne opgaver og fremme sig selv, men 

at fremme teamet og, og det, de mål vi har for hvert Sprint også. Så vi prøver at sætte et mål på, på 

hver uge, for hvad et er vi egentlig leverer her. Så man har noget at styre efter.  

ALJ: Så det der med team over individet? 

MT: Jajaja 

ALJ: Og så svarede du egentlig på det andet også. 

MT: Ja det er sådan set det modsatte af det andet.  

ALJ: Hvad hedder det... så kommer der nogle spørgsmål omkring Produkt Owneren. Og hvad mener 

du der skal til for at en Produkt Owner han fungerer optimalt i et team? Nu kan jeg forstå at jeres 

Produkt Owner er sådan trådt lidt i baggrunden i forhold til jeres team. I forhold rollen hvor man skal 

varetage Backloggen. Hvad vil du sige at der skal til? 

MT: Ja det er bare at være tilstede når der er spørgsmål og prioritere Backloggen og... så vi ved hvad 

vi skal tage os af. Og... ja være til rådighed når, ja det sagde jeg lige før, når der er spørgsmål.  

ALJ: Øhh i forhold til Produkt Owneren du sidder ved i dit team, har de altid the final say i forhold 

til produktet eller skal de ud og spørge om lov, om man kan sige det sådan?  

MT: Ja det, det. Der mange ting der er dikteret helt ude fra os. Også ude fra ham fordi vi understøtter 

mange underliggende systemer. Så de dikterer ofte hvordan vi håndterer det men... og så har vi også 

både en designer og UX’er og en Journey ekspert også så. Og vi har mange roller som er inden over 

som også påvirker ham. Vi... der er ikke rigtig nogen... jo selvfølgelig har han sidste ord i det kan 

man sige. Men altså han er meget modtagelig over for input og har selvfølgelig også alle de her 

funktioner i vores team så, så det... der er også en grund til at han vil have det, at... jeg tror også det 

er hans, hans grundholdning at vi er jo et team, og er med til at forme de løsninger vi har. Fordi vi 

har jo også vekslet frem og tilbage over de sidste par år med hvordan vi skulle have en user story 

formuleret fordi... en årgang der var hele fronten udspecificeret pixel for pixel nærmest, at det skulle 

se sådan her ud og så da vi overgik til en lidt mere flydende... hvor, jamen man skulle selv være med 

til at designe og udvikle ting og komme med input, hvordan ting kunne se ud. Hvor vi nu har en 

designer, der ligesom er i den rolle, så det er ikke Produkt Owneren der designer eller bestemmer 
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hvordan ting ser ud, men der er en designer sammen med UX’ere og Journey eksperts der ligesom er 

eksperterne på de områder.  

SS: Så man afgrænser sit ansvar, så skal man ikke bekymre sig så meget om den del.  

MT: Lige præcis ja. Det er også rart. Så har man nogle, jeg vil ikke sige at Produkt Owner ikke var 

kompetent, men nogle som er faglige kompetent inden for det område, så man kan spare...  

SS: Hvilket kan være nemt svært inden for alle områderne nu om dage fordi at... 

MT: Og lige præcis med Frontend der har alle en mening om hvordan ting skal se ud.  

SS: Hvis det er Backend har de kun en mening om det hvis de kan læse koden...  

MT: Ja det er jo det.  

ALJ: Så bare lige for at forstå det rigtigt. Altså I forhold til jeres Produkt Owner så er han måske 

flydet lidt mere ud i teamet, i forhold til at varetage rollen helt for sig selv. Altså som en gren af 

teamet så er det lidt mere inkorporeret... øh en del af teamet? 

MT: Ja... det er nærmet som øh, som ja... ja hvad hedder det, svævende PO. Som bare lidt rundt 

omkring det hele.  Og før det, der var det sådan meget skarpt defineret rolle og...  

SS: Så de her... 

ALJ: Men... jeg ville bare lige... det fungerer bedre på den måde som det gør nu, end det gjorde før? 

MT: Ja det synes jeg. Som du også var inde på omkring selv organiserende teams, der har vi nærmest 

selv fundet ud af hvordan det skulle være. Fordi vores team har udviklet sig meget fra at gå... vi var 

jo 15-16 mand da jeg startede, med en masse konsulenter, og så har vi skrumpet ned til nærmest det 

halve. Hvor vi så har mandet op igen nu, med fast ansatte udviklere så det.... det er jo et meget 

dynamisk team. Og vi er altid... vi kigger altid på processerne og hvad der er bedst for teamet lige nu 

og her. Flere gange har vi splittet teamet i 2 mindre teams og arbejdet sideløbende og arbejdet på 

andre ting. Så... 

ALJ: Ja men det er alt sammen ting som er blevet bestemt, altså inden for teamet? 

MT: Jajaja... vi tænker at der er nogle ting hvor der kommer exceptionelt store opgaver ind som vi 

skal fokusere på, og så har vi gjort det der var nødvendigt for at løse de opgaver.  

ALJ: Så der er måske også et produkt af at teamet har været så selv organiserende, at det så er den 

rolle er blevet, altså forandret lidt som den er? 

MT: Ja helt sikkert.  

ALJ: Har du noget? 

SS: Øhh ja, det var det her med... altså. Det vi sidder og snakker nu det er jo at de her forskellige 

squats... squats og team er det samme ikke eller? 
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MT: Ja jeg siger bare team, fordi at det tænker jeg at i forstår. Fordi jeg har hørt der, var nogle 

misforståelser omkring hele det her Tribes, Squats, Chapter. 

SS: Men de her teams her, de er jo selvfølgelig af forskellig størrelse, men de er også af forskellige 

interne kulturer, hvor langt de er kommet med deres egen interne proces og sådan noget. Så man kan 

sagtens tale om selv organiserende kulturer på forskellige niveauer og i forskellige udviklinger og 

sådan noget. Altså i teams ‘ene, virker det som om, altså? 

MT: Ja altså nu... får vi i hvert fald at vide, at vi er de mest modne i forhold til Agile processer, i 

vores Tribe. Så det er altid os der får afprøvet de nyeste ting. Folk kommer... 

SS: Det er jo også derfor at Prudukt Owner har lænet sig en anelse tilbage og måske ikke kommer til 

samtlige møder og...  

MT: Jaja...  

SS: Interessant, super interessant.  

MT: Men der har de også en delt rolle, fordi... selvfølgelig er, er der 1 Produkt Owner men der er 

også en anden, der sidder lige ved siden af, som har lige så stor viden og mange af de samme 

informationer... men har bare en anden titel. Jeg ved ikke hvad hans... jeg tror hans officielle titel er 

UX. Men han fungerer som en Co-Produkt Owner.  

SS: Ekstra Produkt Owner eller... 

MT: Jaja... det er jo nærmest ligesom at have dobbelt op på det hele.  

SS: Så kan de sidde og og og, hvis de er i tvivl eller what not...  

MT: Ja hvis de er i tvivl, så har de nogen at sparre med.  

SS: Men er jo selvfølgelig fordi at den rolle er så vigtig så øh det er altid... det er ligesom at have en 

reserve telefon derhjemme nærmest, kind of.  

MT: Ja... det er jo nærmest til rådighed 24 timer i døgnet... cirka.   
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Bilag 11: Interview Alexander Stigsen 

ES: Jamen så lad os bare begynde, bare sådan lige sådan et par standardspørgsmål. Hva, hvad hedder 

du? 

AS: Øhh Alexander Stigsen.  

ES: Og så sådan, hvad er din titel? 

AS: Jeg er CTO… hvilket betyder på dansk... noget teknisk direktør.  

ES: Hvor længe har du arbejdet i det her Agile miljø? 

AS: Ahhhh... I det her specifikt har det nok været en syv år eller sådan noget… plus. Jeg har også 

arbejdet i noget semi Agilt miljø før det fordi… da jeg arbejdede i Nokia. 

ES: Har du arbejdet indenfor andre metoder som for eksempel Waterfall eller…? 

AS: Ikke rigtig. Altså da jeg arbejdede i Nokia, der var det en lille smule blanding imellem Waterfall 

og Agilt. Men nok mest hældende til Agilt alligevel. 

ES: Ok så prøver vi sådan at finde sådan lidt… dybere indsigt i sådan hvordan en dag ser ud sådan… 

hvordan ser en normal arbejdsdag ud for dig? 

AS: Fuck… det er svært når man er i… det er jo svært når man er i en direktørstilling. Så, så bliver 

man altid… altså det er super variabelt… der er man jo mest…. det er man jo ikke den der kører 

processen for eksempel mere, så det er mere at være tilgængelig for alt muligt. Så det er meget 

uforudsigeligt, må man sige. Man går ind og så... har du selvfølgelig normalt et par mødet scheduled 

i løbet af dagen. Rigtig meget af det er one on ones og snakke med folk og… arkitektur diskussioner 

og alt sådan noget.  

ES: Ja... øhmm så det vil sige i har ikke en Daily Stand-up eller sådan noget som du deltager i? 

AS: Nej... i det hele taget… vi har… vi har ikke en Daily Stand-up. Hvis der var, så havde jeg måske 

bare en gang imellem deltaget i den, men vores team kører ikke med Daily Stand-up sådan. En af 

grundene til det er fordi vi har et distribueret team… så de er spredt over mange tidszoner. Så det 

giver ikke rigtig så meget mening at folk skal lave en standup fordi der er ikke vågne på samme tid. 

Så, så det vi gør i stedet for det er at vi har folk der… vi bliver det der hedder Slack, jeg ved ikke om 

du kender det. Det er sådan noget chat program ikke. Og der giver folk en daglig status. Hvor det 

bare er mest på skrift. Fordi så behøves man ikke være til stede samtidig tydeligvis.   

ES: Øhhh… bruger i Scrum? 

AS: Ikke øhh… altså vi bruger mange af principperne fra Scrum men ikke øhhh vi har ikke været 

særligt proces faste omkring det. Vi har ikke noget Scrum Master for eksempel og sådan noget.  

ES: Øhh… hvilke principper bruger i så før?  
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AS: Altså vi bruger sådan noget som Sprints. Vi kører i 2 ugers Sprints. Og vi har Sprint planning 

møder, ja inspireret af Scrum, men der er ikke noget rigtig Scrum Master eller som sådan ikke, hvor 

folk sætter sig ned og estimere og prøver at se hvad de kan nå og reviewer hvad de gjorde sidste 

Sprint ikke. Planlægger det næste og så… 

ES: Bruger i så en standard, hvad hedder det, sådan en projektleder eller... normalt? 

AS: Altså der, der er jo… det er lidt forskelligt alt efter hvor.... vi har jo flere teams. Øhmm… nogle 

gange er det vores VP of Engineering der kører det, som er sådan projektleder for det. Og nogle gange 

vil det være team leaderen for det individuelle team, det er ligesom den der står for det. 

ES: Ok… øhhh så skal vi nok over en del spørgsmål. Øhh… ville du kalde jeres teams selv 

organiserende, altså i den forstand at de ligesom sørger for deres egen, altså organisering af teamet 

og… 

AS: Jeg vil sige det går lidt op og ned. Nogle gange har de været selv organiserende. Og nogle gange 

har vi lidt mere topstyring. Jeg vil sige i øjeblikket er det lidt mere topstyring. Det er lidt mere hvor 

VP of Engineering der kører processen. Hvor vi har haft perioder hvor vi kørte igennem hvor teamet 

har været meget selv organiserede. Hvor vi sådan har haft mange, mange mindre teams. Vi har skiftet 

lidt rundt, det er også mange år, vi har skiftet mellem at have mange små teams og så har vi sådan 

konsolideret lidt større teams og så har vi skilt dem ud igen. Det går sådan lidt i bølger. Det er ikke 

noget af det der virker for evigt. Så man skifter og så virker det et stykke tid og så skifter man tilbage 

igen til noget andet ikke.  

ES: Øhmm… i de perioder hvor jeres teams er spredt, har i så oplevet nogle problematikker inden for 

de her selv organiserende teams, hvis man kan kalde det det? 

AS: Ikke så meget problematik inden for teams ‘ene. Det har faktisk normalt virket meget godt. Det 

er mange problematikker imellem teams ‘ene. Fordi at det er når… altså i hvert fald med den type 

produkter vi laver, så skal mange af teams ‘ene koordinere med hinanden. Det er for eksempel, vi 

laver sådan en database og synkronisering, og det vil sige at der er nogen der arbejder på databasen, 

nogen der arbejder på synkroniseringen, nogle der arbejder på dele der skal ske ude på telefonen. Og 

når de så skal lave et release så nogle gange så skal de alle sammen koordineres. De ene skal lave 

noget først og så skal de andre release og de andre skal følge op. Og den type… og der er jo derfor vi 

tit går i spredning imellem… nogle gange går det galt og så bliver man frustreret over det og siger 

man, nu gror vi dem sammen til en gruppe, så er der en koordinering. Så bliver det pludselig for 

mange mennesker og så bliver det selvfølgelig for irriterende og så splitter man det op igen. Og så 

går det lidt i bølger frem og tilbage ikke.  
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ES: Så det er kommunikationen der primært, mellem teams ‘ene der...  

AS: Ja det er altid kommunikationen. Og det bliver så endnu værre fordi vi er spredt imellem 

forskellige tidszoner. Så mange af dem vi kan jo… vi har jo teams i San Francisco og 1 i København, 

som sådan den største tidszone forskel. Og det vil sige at… de har stor set, stort set ingen overlap i 

arbejdstid. Når den ene går hjem fra arbejde, så kommer de andre på arbejde ikke. Så det giver nogle 

kommunikationsudfordringer.  

ES: Øhmm… i forhold til at de sidder i forskellige tidszoner, men de arbejder stadig sammen i teams. 

Det vil sige man kan godt have et team med 2 amerikanere og 3 danskere selv om der ikke er danskere 

tilgængelig eller hvad? 

AS: Ja det kan godt ske. Det har vi også prøvet og… ja jeg tror vi har prøvet alting. Generelt når man 

har det, så er det et stort problem. Når man har teams det er spredt over tidszoner. Så det er også en 

anden grund til at klippe det ud i små teams. Så man kan få isoleret teams i hver tidszone. Men, men 

igen… så over tid… det virker et stykke tid og opdager man, så begynder der at opstå dependencies 

imellem de forskellige teams. Og så begynder man alligevel at skulle samle dem.  

ES: Er det sådan nogle ende kommunikationsproblemer mellem teams ‘ene, jeg tænker på, altså du 

har set flere gange eller? 

AS: Altså den største udfordring er jo bare det, at når man har teams spredt rundt, og det bliver mere 

og mere populært, at så er det rigtig svært at overbringe kommunikationen. Altså der sker en masse 

snak på kontoret hvert sted. Og tydeligvis selvfølgelig dem der er på det andet kontor ved ikke hvad 

der er blevet snakket om på det første kontor ikke. Og selvfølgelig kan man prøve at skrive 

konklusioner ned og tage meeting minutes og sådan noget. Men det er altid, det er som igennem et 

strå ikke. Så, så der er altid et kæmpe kommunikations gap. Og det skaber kæmpe frustrationer. Det 

er altid nogle der siger, hvorfor… hvorfor har de der gutter, hvorfor har de ikke fået løst det her 

problem? Man ved jo ikke at der er 5 andre problemer de har siddet og kæmpet med. Man har bare 

tænkt, jamen jeg skrev jo om det problem i går. Og nu har de haft hele dagen og der er ikke sket 

noget. Og så har man frustrationerne.  

SS: Det er jo en af de der… altså Agile koncepter. Den, den måde og kommunikere på man 

foretrækker, det er ansigt til ansigt. Fordi der er den største levering af informationer.  

ES: Ja jeg tænker bruger i nogle værktøjer til ligesom at, altså bruger i skype eller sådan et eller andet 

teams…  

AS: Ja det bruger vi også. Slack er nok det vi bruger primært som er sådan et chat system. Med sådan 

chat rooms. Så det er nok det primære vi bruger. Og det er alt sammen tekst. Og så bruger vi masser 
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af… alle de telekonference tools ikke. Øhh... hangouts og zoom og sådan noget. Det der er mest 

populært i øjeblikket. Og det skifter også hver anden måned hvad der er mest populært. Så så vidt 

muligt prøver vi at få folk til at mødes. Men igen, det er en udfordring på grund af tids zone forskellen 

ikke.  

ES: Øhh… nu har du nævnt nogle kommunikationsværktøjer. Bruger sådan nogle til øhh… jeg tænker 

sådan noget planlægning? Det er for eksempel Mondays hvor de laver Kanban i? 

AS: Vi bruger ikke dem, vi bruger… vores primære tool er GitHub. Det er sådan hvor vi har alt vores 

øhh… der har vi alt vores source kode inde. Men der har vi også noget issue tracking. Og så ovenpå 

det der bruger vi sådan et overlay tool der hedder ZenHub, som giver noget der minder lidt om 

Kanban, af alle de issues man har i GitHub.  

ES: Fint… jeg tænker, nu bruger i jo ikke de her bestemte Scrum roller, men har i en eller anden form 

for Product Owner eller…? 

AS: Ja, ja det har vi. Og det er sådan lidt specifikt. Det er sådan lidt amerikansk måske, men der har 

man en VP of product. Så der er en hel sådan gruppe af folk der øhh… der er product ejere kan man 

sige. Der står for produkt. Og deltager så også i de der planlægningsmøder ikke, når man laver sit 

Sprint.  

ES: Ja så i har sådan et team der ligesom sørger for at varetage den her rolle? 

AS: Ja 

ES: Varetager de den så på samme måde som øhh… altså har i en Backlog og sådan nogle ting. Altså 

sidder i og kører sådan nogle ting? 

AS:  jaja… der er en kæmpe Backlog og det er jo sådan spredt i… der er jo vores VP of product og 

så har vi en VP of Engineering. Og de skal jo ligesom koordinere hvor der er 2 dele… product 

kommer og siger hvad kunden gerne vil have. Eller hvad vi tror kunden gerne vil have nogle gang 

øhh… og det laver de så issues omkring. Men men… i hvert fald i den ideelle verden, og sådan er 

virkeligheden ikke altid, der siger de ikke noget om hvordan det skal implementeres. Det siger de 

bare… vi kunne godt tænke os at produktet kunne det og det. Og så vil vores Engineering så kigge 

på det issue og så sige at det kræver de her 10 forskellige ting og så vil de bryde det op i individuelle 

task og så schedule dem ikke. I virkeligheden der er det ikke helt så smukt fordi, ja tit har product 

også en ide om hvordan det skal implementeres og Engineering har en ide om hvordan features i 

virkeligheden skal være, så der er en masse frem og tilbage der ikke.  
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ES: Ja… så øhh de varetager ligesom jeres Backlog de 2 mennesker sammen. Hvad hedder det… 

hvor meget kommunikation får de så med de individuelle teams til egentligt og forklare og sådan… 

ja egentlig bruge... fortælle dem om Backloggen? 

AS: Ja ja, det gør de jo en del, det er så... men igen fordelt... nu har vi jo forskel på vores VP of 

Engineering er her i København og vores VP of product er i USA. Så, så i den ideelle verden er det 

dem der snakker sammen og bliver enige. Og så kan de ligesom hver snakke på deres site med folk. 

Og igen det virker ikke altid. Nogle gange bliver man nød til at hive alle ind til et møde sammen. Og 

så er der nogle der skal tidligt op eller sent på arbejde ikke. Men ideelt set er det dem der koordinerer 

omkring Backloggen. Hva, hvad skal skal der prioriteres til næste Sprint og lave længere sigtede 

roadmaps også ikke, så de sådan kan se hvordan det hele skal hænge sammen.  

ES: Ja … Ja dobbelt tjekker lige at vi ikke lige har glemt nogen.... Øøøøøhm hvordan altså hvad er 

din oplevelse af sådan en... Hvis du skulle beskrive et godt teammedlem og et dårligt teammedlem i 

forhold til jeres måde ligesom at kører den her Agile process på, hvad kræves der så af de individer? 

AS:  Altså primært at de kan tage initiativ selv ikk, at de, altså vi.. Når man har lavet sådan en... Vi 

har prøvet at lave nogle forskellige måder, vi har *inaudible* Alle issues bliver assignet til hvem der 

skal lave hvad og vi har også lavet hvor vi siger, jamen her har vi bare en stak issues til teamet også 

tager i bare, og fordeler dem selv. Og det kommer meget an på hvilken type folk man har ikk, der er 

nogen folk som har brug for det bliver assignet “Her er de 5 issues du skal klarer i den her Sprint” 

også er det ligesom dem de fokuserer på ikk, også er der nogen der siger “Jamen jeg, jeg skal ligesom 

være mere flydende og jeg tager en issue først også når jeg har lavet den så kigger jeg, Jamen hvad 

for en synes jeg giver mest mening for mig nu.” Det er der nogen der har godt initiativ i ikk.  

ES: Ja 

AS: Vi har prøvet begge dele ikk og med nogen teams virker det ene godt og med nogen teams virker 

det andet godt. Og det kommer an på personlighed ikk.  

ES: Så i tilpasser lidt modellen teamet egentlig?  

AS: Ja det bliver løbende gjort ikk, og jeg tror det vi har fundet ud af mest med det Agile er at det 

er... Man ændre processen hele tiden. 

ES: Ja  

AS: Der er ikke nogen... Og tit så er det noget med at man ændrer den og så virker det et stykke tid, 

indtil det ikke virker mere. Også må man ændre den igen ikk 

ES: Okay  
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AS: Vi har ikke fundet nogen sådan gylden løsning hvor man siger “Nu har vi en proces der bare 

virker” hehe. Alle processer de kommer, også virker de et stykke tid også ændre situationen sig. 

Virkeligheden ændrer sig på en eller anden måde ikk. Eller, eller det bliver bare, jeg ved det ikke, 

folk sidder fast i processen ikk, også er man nødt til at rette på processen. 

ES: Når i så laver sådan en forandring sker det så sådan forholdsvist flydende eller siger i simpelthen 

“Nu skal der ske en forandring i… i den måde vi kører det på” Er det sådan en hård eller en flydende 

overgang?  

AS: Det er meget forskelligt faktisk 12:19 øh nogen gange så er det fordi vi sætter os ned som ledelse, 

og siger “jamen det her det virker ikke, nu prøver vi noget andet andet ikk”, Andre gange er det fordi 

folk er mega frustrerede og kommer og siger “jamen det her det synes vi sku ikke virker øh... kan vi 

ikke prøve at ændre det her” også er det måske bare en detalje de vil ja ændret, for eksempel sådan 

noget som det der med at.. Der var en som gik igennem der hvor vi havde øh vi havde en periode 

hvor vi blokerede alle issues *inaudbile* Også havde vi nogle teams der kom sagde “ej det her det 

virker simpelthen ikke for os, det... det for stift altså” fordi nogen gange så har du fem tasks men så 

har du allerede lavet fem den første uge. Hvad skal du så, alle tasks er allokerede tasks til andre ikk. 

Eller omvendt at du har øh... Du har kun lavet 3 af dem og der er ikke nogen andre der kommer og 

tager dine… så... det var simpelthen for stift for nogen teams ikk. Også kommer de og siger “jamen 

kan vi ikke bare ændre den ting. Så vi bare ikke allokere dem og sætter navne på” så prøver vi det 

med dem og det virker for nogen, også kan man se for andre at det ikke virker ikk. 

ES: Så der er sådan lidt en øhm... En trial and error, og ligesom lytte til folk og alle de her ting? 

AS: Helt sikkert ja. 

ES: Yes okay... Hvad står tiden på?  

SS: Øh der er kun brugt 10 minutter  

ES: Okay  

SS: Arh et kvarter 

ES: Ja men vi har egentlig været igennem øh... Vores... Har du øh nogle ting? Øh  

SS: Jeg har ikke noget interessant  

E: man kan sige den er jo lidt sat op efter at i kører SCRUM ikk. Så det er der den, den den, falder af 

ikk, Altså fordi vi specifikt øh lige nu er interesserede i den her øh hvilke teknikker og processer der 

bliver brugt i kommunikationen med jeres Product Owner ikk øhm så man kan sige i og med at jeres 

øhm... At jeres PO er to mennesker, der arbejder på tværs af to tidszoner, så kunne man forestille sig 
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at der er nogen Store problematikker med kommunikationen til jeres teams, er det noget i oplever? 

Altså er det sådan en, altså er det en øøøøh... 

AS: Jamen altså det er det, jeg synes tit vi har stødt på kæmpe problemer ikk, også har vi løst dem 

også, så kommer der bølger hvor at det nogen gange så går det helt af helvede til fordi at der... At alle 

er forvirrede og øhm misforstår hinanden, også man ligesom viklet til, også går der nogle... Også går 

der en måned hvor det bare kører super godt ikk. Det fede ved distribuerede teams er at når det virker 

så er det fedt, fordi du starter nogle task også når du går i seng så er der et andet team der tager over 

i en anden tidszone ikk og det kan være helt magisk når det virker. 14:29 og når det så ikke virker, 

falder det bare fuldstændig fra hinanden fordi at så er der ingen der forstår hvad der foregår ikk.  

ES: Når du siger sådan i får viklet den, øhm den process hvor i ligesom for, for... Skal udvikle det her 

ud af hinanden fordi det en eller anden stor... hvor tager i… starter... Altså hvor griber i fat i for at, 

for at starte den proces? 

AS: Det er jo meget forskelligt men det jo nogle gange så er det bare sådan en, en brute force løsning... 

Altså nogle gange så, så nu tager vi sku et Daily Stand-up hver dag i en uge for eksempel. Også er 

det ærgerligt så må folk bare være sent på arbejde eller stå tidligt op ikk, der er vi... Amerikanerne 

skal enten stå op klokken 7 om morgenen og tage et møde ikk i, i nattøj, og hehe mens så danskerne 

bliver på arbejde til sådan lige efter normal lukke tid ikk. 

ES: Ja  

AS: Også gør vi det et stykke tid indtil vi ligesom synes, nu er folk allignet og de ligesom ved hvad 

der foregår ikk også drosler det af, det kan man ikke holde til i længden. 

ES: Nej så i... 

AS: Og og alternativt der er at vi begynder at skrive rigtig meget også skrive meget detaljerede issues 

og meget in detail meeting minutes og sådan noget, men det har jo også en cost, i og med at det tager 

lang tid at skrive og det tager også lang tid at læse, og, og man .. vi får alligevel aldrig det hele med 

vel. Og det kan misforstås på alle måder ikk  

ES: Så i, så i, i tester sådan lidt, øhm bruger i de Agile processer, altså sådan det Agile manifest som 

sådan en man kan hive på?  

AS: Ja ja det gør vi  

ES: Og tager i den ind når i ligesom siger nu går det hele i smadder eller er det sådan mere fornemme 

og føle på det? 
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AS: det tror jeg ikk, det er mere en følelse altså, jeg vil tro de fleste har nok læst det manifestet, men 

det sådan meget generisk, som dengang var meget kontroversielle, men i dag er det næsten man 

tænker “Hvordan ku det ellers... Hva, hva kunne alternativet være” 

ES: Ja 

AS: Fordi der er jo mange, i hvert fald inden for IT altså, der er jo meget få der bruger sådan noget 

Waterfall, altså det er, så skal du sikkert have noget government øøøøh  

ES: Ja 

AS: Hehe efterhånden ikk, at det passer jo slet ikke til os, fordi du kan jo slet ikke planlægge så meget 

forud. 

ES: Nej  

AS: Så, så på den måde der er de Agile principper ligesom bare de jo “Når ja men selvfølgelig er det 

det” Ikk, Men, men SCRUM i sig selv virker alt for stift, altså man kan se, altså vi er nødt til hele 

tiden at ændre øh i respons til hvad der sker ikk. 

ES: Ja 

SS: Men, men det virker som om det er primært fordi øh... at i ikke er på samme lokation, hvis i var 

på samme lokation alle sammen, så kunne det være mere nærliggende at kører en altså... 

AS: Måske men det er ikke altså, 16:50 mange af de problemer der er meget tydelige er dem der 

kommer af at være på flere sites, men jeg tror selv hvis vi alle sammen var på en site, for det har vi 

jo nogen teams der ligesom fungere meget bedre selv, så ville vi stadig tilpasse processen hele tiden 

til de folk og til de ting der var i.. altså jeg tror ikke vi ville være låst fast i en proces. 

ES: hvad hedder hvad med i forhold til andre nu, nu er det jo nævnt SCRUM men der bliver jo også 

brugt sådan som Extreme Programming og sådan noget, er det... Trækker i på nogle af de værktøjer 

eller processer der ligger i dem?  

AS: Ikke særligt meget altså, sådan noget som peer programming har vi aldrig nogensinde rigtig gjort 

altså øh...  det har ikke rigtig øh... Ikke rigtig tiltrukket nogen af vores folk ehm... ja 

ES: Ja øhm... Så du siger sådan, de, de, de Agile processer de er blevet lidt en selvfølge 17:39 for 

pladsen hvilket er jo ideelt for folk der synes Agil er fedt. Øhm  

AS: Altså det jo sådan nogle principper som, hurtige iterationer ikk og vi kører altså løbende tests, 

altså vi har alle mulige testframework der er automatiserede test ikk, og continuos integration er jo 

hele tiden, bygger noget også ruller det hele tiden og tester det, det er hver dag du stort set gør det ikk 

øh, alle de tools bruger vi jo og det er jo sådan standard Agile, ligesom baggrunds faciliteter ikk, og 
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det er næsten et givet, altså igen det er også sådan noget som stort alle firmaer gør i dag ikk, at de 

kører med continuos integration og løbende tests og alle de her ting ikk. 

ES: Ja så i kører ligesom også, altså man kan sige i bruger måske faktisk, som øh den ældste form af 

Agil altså den her med de iterative incremental development ikk  

AS: Og, og forventningen om at det hele tiden ændre sig at man, at man får ny feedback fra kunden 

hele tiden sådan. Som siger sådan “ja nu har i egentlig lavet det, men det var nu ikke helt det vi bedte 

om” også tilpasser man det hele tiden ikk.  

ES: Øh hvilke kunder har i sådan øh... Fordi jeg havde forstået det sådan at i udviklede på et produkt 

men i havde ikke lavet release på det... 

AS: Åh jo,  

ES: At i ikke havde kunder endnu 

AS: Vi har skam masser af kunder på, på flere niveauer, hvor vi har flere produkter, vi har både en, 

et open source produkt som er selve databasen der ligger på telefonen, det er open source og der er 

millioner af folk der bruger det derude og de er jo kunder, det kan godt være de ikke betaler men de 

er stadig kunderne ikk, som kommer med feature requests og rapportere fejl og alt sådan noget ikk.  

ES: Okay så det gør de hvor?  

AS: Det gør de på GitHub det er jo åbent så der kan du gå ind og tjekke source koden og så kan du 

også bare gå ind og, og, og skrive en bug eller en feature, hvis du kunne tænke dig noget, de kan lave 

et issue, altså det hele er åbent så de kan lave et issue, en, en, Hvem som helst, du kunne sætte dig 

ind og lave en issue, ligeså vel som vores egen udviklere kan.  

ES: okay  

AS: Og, og det ville ligge samme sted som øh... 

ES: Så jeres øh, måde ligesom at bygge Backloggen på er baseret på de her altså, hva skal man kalde 

det ja, øøøhm fra jeres kunder 

AS: Ja der et issue også opretter vi jo selv altså ting vi opdager mangler, vores produkt folk tænker 

at nu skal vi have det, eller de kan selv se at vi har brug for det ikk.  

ES: Ja 

AS: Også har vi også, vi har har haft betalende kunder som har købt, købt vores Backend, og de har 

selvfølgelig meget mere specifikke, altså de har bugs som skal, øh fikses fordi de har en kontrakt, og 

feature requests som de har brug for og nogle gange betaler ekstra for ikk.  

ES: Ja  

AS: Så det feeder jo også ind i prioriteterne, hvordan man skal prioritere det.  



 90 

ES: Ja så kommunikationen i jeres organisation den går sådan kunde... Til de, til, til de to mennesker 

der er delt mellem to lande, også siver det ud i teamet hvad der egentlig skal laves, er det forstået 

rigtigt? 

AS: Ja, men, men det altså men det meget mere åbent altså, fordi at igen alle specielt open source 

kunder men også betalende kunder de, de sætter alle sammen deres issues ind i GitHub  

ES: Okay 

AS: Og det ser alle udviklere jo også, fordi det er også der de putter deres egne issues ind så på den 

måde så, i den ideelle, ser alle alt hvad der foregår  

ES: Okay ja 

AS: Det så til gengæld en kæmpe *inaudbile* information som man hurtigt drukner i, men, men alt 

er helt åbent alle ser alle issues, også product og Engineering de prøver så at prioritere dem og finde 

ud af “Okay hvad skal vi egentlig bruge tid på” Men rigtig meget af det er udviklet af en selv på eget 

initiativ med det samme, når folk skriver et eller andet jeg har en eller anden bug, så kan det godt 

være en udvikler bare svarer med det samme og siger “Nå men den har jeg allerede fikset”  

ES: Okay så man kan sige kommunikationen i, imellem jeres teams og kunderne er faktisk ekstremt 

kort  

AS: Ja  

ES: Der er kun en i GitHub, som, som værktøj 

AS: ja ja og der er, det er stort set direkte kommunikation der ikk  

ES: Okay 

AS: Også vi har også nogle folk der er hyret specielt til at lave kundesupport, men de bruger stadig 

samme værktøjer, så de kan se hvad der foregår  

ES: Ja okay, yes jamen jeg har egentlig afdækket hva,  

SS: Jamen øh jeg synes det er, det meget fint 

AS: Mmh 

ES: Der er ikke øhhh 

SS: Jeg har ikke fået skrevet noget spændende ned denne her gang  

ES: Okay 

SS: Jeg ved ikke der kom ikke noget op som... 

ES: Jamen øhm så har vi egentlig, så har vi egentlig clearet vores spørgsmål 

SS: Ja  
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Bilag 12: Interview Jesper Boeg 

ALJ: Først så skal jeg bare lige spørge om det er okay jeg optager? 

JB: Ja, ja. 

ALJ: Okay fint nok. Øh navn? 

JB: Jesper Boeg. 

ALF: Og titel? 

JB: Øh jeg er vel ejer af Agile Upgrade. 

ALJ: Ja, og hvor længe har du arbejdet inden for sådan noget Agilt.  

JB: Det har jeg i 13 år. 

ALJ: Okay. Ehm yes, også kommer de første spørgsmål. 

ALJ: Hvilke problematikker støder du oftest på i det selvorganiserede team i Scrum. Det gælder både 

under og efter implementering af Scrum.  

JB: Jeg støder nok på at det… selvorganiseringen foregår på et… altså selvorganiseringen foregår 

egentlig fint nok. De fleste organisationer kan finde ud af at empower team til at organiserer deres 

ejet arbejde. Det de fleste større organisationer har svært ved er at, give dem beslutnings-kompetencer 

der handler om produktet. Selve selvorganiseringen med at finde ud af hvordan vi løser den her 

opgave og hvordan samarbejder vi med at gøre det sådan, der når de fleste til. Det ikke sikkert de er 

der i starten, men det skal de nok klare. Det der er problemet, er så når de skal til at skifte retning når 

de får feedback på produktet, eller når de skal til at tage nogle selvstændige beslutninger i forhold til 

hvad for en del af produktet der skal udvikles mere på osv. Der er de fleste større organisationer stadig 

belastet af, det har de svært ved at uddelegere. 

ALJ: Det er i forhold til at uddelegere ansvar til teamet eller hvad? 

JB: ja det er i forhold til… hvad er det nu man siger... product decision. Dvs. hvor vil man gerne hen, 

hvad for en del af produktet skal udvikles, hvor er det vi ser forretningsmuligheden. Og med det kan 

man sige, i min verden så det måske fair nok at man centralisere beslutningen på det strategiske 

niveau med, man vil lave en ny netbank, eller man vil gå ind i Kina, eller hvad det nu er. Men jeg så 

meget gerne man så uddelegeret det taktiske ansvar til så at levere på den strategiske retning for team 

niveauet. For der er ikke mange organisationer der er der. 

ALJ: Nu siger du så team niveauet, tænker du så på nu hvis man skal varetage…. Det så Product 

Owneren der varetager Backloggen på de ting der skal laves, øh er det så det ansvar der skal overgå 

til Product Owneren eller hvordan i forhold til teamet? 

JB: Ja, man kan sige en Product Owner skal jo ideelt set have… ifølge Scrumguiden… det strategiske 
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og det taktiske ansvar i for hold til Backloggen. Og nogle gange så er vi gevaldigt udfordret i forhold 

til bare at få det taktiske ansvar. Så de bliver mere sådan en proxy for egentlige ledelse eller product 

managere eller hvem der nu sidder. 

ALJ: Øh, yes. Jamen øh så vil jeg hører, hvilke teknikker og processer bliver benyttet til at fremme 

de gode selvorganiserede teams. Hvis det giver menig. Nu siger du at de har meget nemt ved det, 

generelt, men… 

JB: Nu vil jeg ikke sige nemt, men de når derhen. Så de fleste finder ud af på et tidspunkt, det der 

med at have en centraliseret person der sidder og bestemmer at nu skal Berit så på arbejde med Bent 

i eftermiddag omkring den her userstory eller så skal de sørge for at få rykket deres kode. Det her 

med den centraliserede person det finder de fleste ud af det er rimeligt dysfunktionelt på den lange 

bane. Så selve selvorganiseringen, der skal de fleste organisationer nok nå hen. Og man kan så sige 

at det der så nogle gange kan være problemet det er at man så ikke får skabt rammerne for at det kan 

foregå relativt gnidningsfrit. Så man klan sige, hvis man tager udgangspunkt i Scrum så er 

udgangspunktet at der er en prioriteret Backlog af de ting som man nu har valgt forretningsmæssigt 

som man vil fokusere på. Den Backlog skulle gerne ligge et sted hvor folk faktisk kan tilgå den og se 

det. Og de skal også gerne kunne kigge længere frem end bare lige det Sprint de arbejder på, så de 

også har sådan en ide om, hvor er vi på vej hen af. Og det der med at skabe den der transparens for 

selvorganiseringen, det kan nogle gange godt være et issue, men jeg plejer at sige: hvis du ikke kan 

fortælle nogenlunde til dit team, hvor er det i gerne… hvor er det i gerne vil hen af rent 

forretningsmæssigt. Så mister du for det første den der purpose driver, men hvis du heller ikke kan 

gøre det rimeligt transparens, hvad er det så for en retning består i lige nu i sådan overordnede tiltag, 

så har du heller ikke skabt et godt udgangspunkt, for at de kan selvorganisere sig omkring det arbejde. 

ALJ: Okay. Øhhh. Nu sagde du rammerne. hvad hedder det. Er der nogen bestemte tekniker eller 

processer. 

JB: Skal vi gå et andet sted hen. 

ALJ: Det kan vi godt. 

ALJ: Nu sagde du... Det var det med rammerne vi kom fra... øhhh. Nu kan jeg ikke lige helt huske 

hvor vi slap tråden. Du sagde hvis rammerne var klare så var det godt og nemmere.  

JB: Ja altså man kan sige, når man nu ser organisationer kæmpe for at blive Agile. Så er det som regel 

ikke omkring det selvorganiserede aspekt de har de største issues. De har masser af issues med der er 

ting de ikke kan finde ud af og der er ting der er svære for dem. Men man kan sige selve det 

selvorganiserende aspekt, du er givet en prioriteret liste arbejde, får lov til selv at bestemme hvordan 
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du vil tilgå den liste, hvordan du vil implementere opgaverne, hvem der skal arbejde samme omkring 

det, hvordan de arbejder sammen osv. Der er det i hvert fald min oplevelse, at der når de fleste hen 

inde for en overskuelig… altså halvt år helt år deromkring. 

ALJ: Og altså er der nogen bestemte former for ledelsesformer…. Nogle teknikker og processor som 

man så benytter til ligesom at lave den overgang fra en ikke Agil organisation til en Agil organisation, 

hvor man så…. Er der nogle bestemte ting, som man benytter sig af. 

JB: Specifikt i forhold til selvorganiseringen eller generelt? 

ALJ: Ja i forhold til den arbejds… det jo en anden form for hierarki kan man sige. 

JB: Ja. Der er selvfølgelig kæmpe stor forskel på modenheden. For nogle så er det dybt 

angstprovokerende i starten at skulle tage ansvar, da man er vandt til at få en slags dagseddel med 

hvad de nu skulle lave, så kan man sige der ikke rigtigt er nogen risiko for dig som person. Hvis du 

nu satte dig ned, også kodede eller lavede UX, eller designede på det du nu havde fået at vide. Så du 

ligesom home free, så skal du til at tage ansvar for at tingene faktisk kommer hele vejen, men det er 

også kommer i produktion og der heller ikke er for mange fejl når de kommer i produktion. Så for 

nogle er det et kæmpe spring og de strider imod med arme og ben i starten og kan slet ikke være om 

det. Der er nogle der aldrig nogen sinde kommer til at kunne være i det. Og så er det man må finde 

ud af om de måske ikke rigtigt er egnede til at være i sådan et setup. Men langt fleste de kommer der 

derhen hvor de også begynder at tænke at det er ret fedt ikke at skulle have en afdelingsleder eller 

projektleder eller hvem det nu er der ligesom styrer din arbejdsdag for dig, der bestemmer du selv 

hvor meget arbejde du tager på skuldrene og hvordan opgaven skal løses. 

Men selve i.h.t. det selvorganiserende, så jeg er min egen tilgang til det er, Det er ret simpelt. For det 

første så ved at de skal nok komme igennem det. Så det jeg går meget op i starten det er at sikrer at 

der er nogle meget klare rammer for hvad det er for en opgave man skal løse. Man kan sige 

kundebehovet er beskrevet godt i starten, det gør det så meget nemmere for et ungt team at tage det 

ansvar og så gør vi nok også det vi er, så forbereder vi nok også opgaverne det mere end vi ville gøre 

for et modent team i starten. Så vi har taget ikke bare de high-level forretningsmæssige beslutninger, 

der er også snakket omkring hvordan skal wireframen eller det grafiske design sådan nogenlunde se 

ud inde i, hvis det er Scrum inden man tager det i et Sprint eller hvis det en anden metode inden man 

bare sætter opgaven i gang. Så i starten siger vi, i bør nok gøre lidt mere ud af at forberede opgaven, 

så bliver det let for jer når i skal til at eksekvere hvis der ikke er alt for mange beslutninger igennem 

mig. Og når de så bliver mere modne, så kan vi sige at okay nu kan vi godt skære ned på forberedelsen, 

fordi nu begynder i at tage det ansvar kan man sige. Det er det man kalder Two Level planning, hvor 
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man lige planlægger lidt mere up front for at gøre det nemt at komme i gang med at tage ansvar for 

det selvorganiserende.  

Og man kan sige uanset hvad og hvor modent teamet er, så er der stadigvæk en grad af det er ikke 

nok bare smide en headline. For vi vil jo gerne undgå det er at de går i gang med en opgave som 

arbejder på den i to timer og så går vi i stå fordi der er en eller anden forretningsmæssig beslutning 

som ikke er afklaret, en kunde man ikke har haft fat i eller tredjeparts interface man skal kode op mod 

som ikke er klar eller hvad det nu er. Så de der upfront ting der ligesom kan forhindre opgaven i at 

blive effektivt løst når man så gå i gang men den vil vi uanset hvor modent teamet er, dem vil vi gerne 

have af vejen inden man går i gang. Så den der rene idealistiske ----? starter med en headline også i 

løbet af et Sprint så finder man både ud af hvad opgaven skal bestå af. Den viser typisk at være 

dysfunktionel fordi at hvis du ikke har ryddet de der største sten er vejen så går du i stå efter to timer 

og så starter den nye opgave, så går den i stå efter yderligere to timer, så har du ti opgaver i gang hvor 

ingen af dem kan gøres færdig inden for en realistisk periode, som føre til en masse frustration. Nogle 

gange så bruger vi det begreb som hedder ready to flow, altså opgaven skal være klar til at du ligesom 

kan tage fat i den og løse alle de usikkerheder og problemer der er med den, men du skal ligesom 

trække den igennem et flow uden den går i stå i dagevis undervejs.  

ALJ: Er der nogle alternative løsninger der bliver benyttet i forhold til Two Level planning? 

JB: Det er teamet selv der varer tager upfront, hvis det er Scrum så gør teamet det men de er i gang 

med at forberede opgaven til næste Sprint. Det gør de modne teams også, det så bare spørgsmålet at 

hvor meget af det arbejde der foregår inden de så tager opgaven ind i Sprinte. Så det er mere et 

spørgsmål om hvor meget front loader du din opgave til næste Sprint og der har det umodne team så 

gavn af at få frontloadet opgaven noget mere end de mere modne teams. De kan ikke på samme måde 

klare problemerne efterhånden som de går i gang. De bliver frustreret og siger arh det er også Scrum 

og det Agile der alt sammen er noget lort, fordi prøv at se, nu kan vi ikke få den her opgave løst i 

løbet af Sprintet. Mens det modne team siger okay nu tager vi fat i kunden og finder ud af hvad det 

var de virkelig ville have. Få justeret designet eller fundet ud af hvad det der tredjeparts interface var 

nu det nu ikke kunne, når det nu var det, ikke kunne når det var asynkront. det kan de godt arbejde 

sig igennem mens det umodne team det bare bliver sure. 

ALJ: Så vil jeg gerne høre Er der nogen kommunikationsteknikker og processer som du ser helt 

essentielle når man snakker Scrum og Agil generelt i forhold til selvorganiserende teams? 

JB: Ja og der skal nok være opmærksom på hvordan jeg tænker over det. For man kan sige der er 

mange der er meget dygtigere end jeg er til at lave teambuilding og bygningsøvelser og sørge for at 
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lave nogle fine stationer hvor man får præsenteret, hvad er det jeg kan i forhold til hvad du kan, og 

alt sådan noget. Og jeg gør det også, men det er ikke da jeg har min hest, det jeg er rigtig dygtig til, 

er at skabe rammerne for at selvorganisering og Agil udviklingen og alle de der ting så få strukturen 

på plads og processer osv. lagt op til at der kan være nogen der arbejder Agilt inden for de rammer. 

Men hvis du skal have en der er dygtig til at få motiveret den enkelte person til at snakke bedre 

sammen med Jørgen eller til at skabe en bedre stemning så plejer jeg at sige, det er der nogle der er 

dygtigere til. Jeg kan godt gøre det, men det er ikke det der er…  

ALJ: Hvordan er det så primært, er det så teambuilding øvelser? 

JB: Der er jo alle mulige øvelser, men det jo så primært starten. Det er mere det med når folk der ikke 

kan finde ud af at tale sammen men i stedet for at løse problemet så går de i konflikt med hinanden 

osv. Så det bare at det er ikke mig der er en dygtig psykolog derhjemme og sørger for, nu skal i altså 

tale pænt til hinanden. For min og mit perspektiv Så er det i høj grad rammerne Jeg arbejder… så 

hvis folk ikke kan snakke sammen så tænker jeg Så må du jo fordi der noget galt i rammer for de kan 

snakke ordentligt sammen og så fikser jeg rammerne, men jeg er ikke i den der prøver at fikse hvad 

der er oppe i folks hoveder, det er der nogle der er bedre til end jeg er. Så jeg er lidt mere hardcore 

proces end jeg er personlig coach.  

ALJ: Er der andre specifikke processor man kan tage fat i for at undgå konflikter i teamet? 

JB:  Ja men man kan sige igen, det Jeg kigger på det fra et proces perspektiv hvad det vil sige for mig 

at se så er der nogle af de helt klassiske ting der gør at folk ikke kan finde ud af det Det er at de faktisk 

ikke inden de kan være det ikke er balanceret til at løse opgaven så jeg kan være der nogen der sidder 

er mega stresset mens andre de ikke har særlig meget og lave, så i min verden så løsning på det er, 

hvordan får vi balanceret et team Så der skal sættes de matcher de opgaver de skal de skal løse. Sådan 

noget jeg vil arbejde med det på, eller hvis i teamet at der er en der ikke er særlig dygtig til at 

visualisere deres arbejde så dvs. der er ikke nogen transparens i forhold til de opgaver. De finder først 

ud af til allersidst at de ikke har løst opgaven. Så bliver de frustrerede når de finder ud af at det er 

svært at få fat i kunden også bliver de frustreret over at de går i stå med opgaver når der vil min 

løsning vil være at finde ud af hvordan gør vi det lettere at få fat i kunden. Hvordan får vi så gjort 

synliggjorde alt det arbejde Vi er i gang så der ikke er nogen der sidder med en eller anden opgave 

som ikke er transparent for teamet. 

ALJ: Hvad gør man når der er mangle på transparenthed i teamet?  

JB: Jamen det kan være mange ting, det kan være det er at de ikke er et… De troede de var modne til 

at tage opgaver der ikke var så godt planlagt ind og det vil sige at så har de måske meget simpelt 
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board der bare siger okay nu har vi noget der ligger en Backlog og så kommer det ind i et Sprint så 

det så det er nogle gange så har vi en stor glæde for at få synliggjort hvad er det for en proces der 

leder op til at opgaven bliver klar til Sprintet og så også få synliggjort den og det kan være noget så 

simpelt som et board der siger okay nu tager vi det fra Den grå Backlog også flytter vi den over i 

noget der hedder, nu er vi i gang med at specificere opgaven og så har vi den næste kolonne der 

hedder nu er den klar til næste Sprint planlægning. så bare det at få synlig transparens som er, okay 

nu står vi her 3 dage til næste Sprint planlægning og der er 0 opgaver der er klar til at sende i Sprintet. 

Det kunne godt være man skulle gøre noget ved det, i stedet for at blive mega sure på hinanden i 

Sprint Plannings møde over at det er Product Owners skyld igen at opgaverne ikke er klar. Det er 

alligevel altid Product Owneren skyld, det kan de altid synes det er.  

ALJ: Det er sådan et slags procesboard for arbejdet? 

JB: Ja det kan man sige, det er sådan en visualisering. 

ALJ: I forhold til det her med den Agile tankegang hvilke problematikker… Så du nævnte det her 

med at for de har haft svært ved at den her omvæltninger hvor de får stillet opgaver og så skal de bare 

løse dem. men så skal de tage mere ansvar nu i forhold til den Agil tankegang, så hvilke 

problematikker er du stødt på i forhold til det? Og hvordan kunne man evt. løse dem? 

JB: Ja organisationer render jo ind… og det mest skræmmende er jo i virkeligheden at hvis du nu 

kigger i Danmark hvad folk så beder om, hvor er eksemplet på en større organisation der har formået 

at blive en succes med Agile. Ikke bare sådan mekanisk Scrum eller elementer af det, men sådan 

nogle der rent faktisk for uddelegeret rigtig meget ansvar lokalt til nogle teams der kan arbejde 

relativet uafhængigt af resten af organisationen og levere noget fantastisk software ud til kunderne 

med et hurtigt integreret feedback Loop ud til markedet hvor de både kvalitativt og kvantitativt får 

målt på om de rammer plat, også når de ikke gør så får taget den information ind og gjort tingene 

bedre. Så er der jo basalt set 0 større virksomheder du kan nævne. Så kan man sige, hvad fanden er 

det vi går og bruger alt vores tid på, hvis vi har formået at skabe 0 store organisationer der kan det 

der. Men det er de fleste større organisationer når til er at have lommer af Agilitet, så har de en 

business unit som fungerer rigtig godt eller de har et team eller en afdeling eller noget i den stil hvor 

det fungerer rigtig godt. Men det der med total Agilitet, det er der rigtig mange der kæmper mod fordi 

det er mega svært. Alle organisationer der er sat op til at have en høj grad af fokus på at Nu skal vi 

kunne planlægge nogle opgaver og så skal vi kunne levere de opgaver, også må der helst ikke ske alt 

for meget undervejs der gør at vi bliver klogere, fordi så leverer vi ikke det vi har planlagt. De har 

budgetprocesser der fungerer på årligt plan, hvor de sætter sig ned i starten og planlægger alt det de 
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skal lave i løbet af året. Også gør de hvad de nu kan for at gøre det så besværligt som overhovedet 

muligt for at ændre retning undervejs. Vi har jo kæmpestore build pibe lines, hvor alle teams skal 

bygge og levere samtidig fordi de teknisk set ikke kan levere individuelt. Så der er masser af 

problemer for de der store organisationer i forhold til at gøre det de… Og du har også teams der efter 

4 år stadig er så langt fra kunden at de aldrig nogensinde har set eller integreret med dem der rent 

faktisk er aftagerne af deres software. Så der er jo masser af både tekniske procesmæssige 

strukturmæssige problemer som de der store organisationer de stadigvæk kæmper rigtig meget med. 

ALJ: Men nu nævner du især budgetplanlægning i starten af året. Er det måske en af de primære 

årsager eller hvad? 

JB: Det er jo det der er svært… Hvis man tager fat i en rigtig stor organisation i Danmark der har haft 

stor succes i gåseøjne med Agil, man har stadigvæk en budgetplanlægningsproces der betyder… 

kender du et begreb der hedder epics, lige det der er niveauet højere end userstory. Så det er en gruppe 

af næsten direktører der sidder og bestemmer hvad for nogle epics der skal implementeres i år og det 

siger jo lidt om hvad det så for en fleksibilitet der bagefter eksisterer nede på… Det er i hvert fald 

hverken strategisk eller taktisk ansvar du har formodet at uddelegere til teamet.  

De kan så effektivt kører nogle Sprints igennem eller nogle product PI planning, hvis de kører safe 

osv., så kan de få leveret det de havde planlagt, men det er klart at der er nok ikke mange Agil Coach 

der vil gå ud og sige, det er den måde vi gerne vil se organisationen operere på. Og det er svært for 

det der er problemet, er at det det er så simpelt på overfladen. Det er så svært for dem fordi du skal 

gøre op med Hvad for en magt har en afdelingsleder, hvad for en magt har en direktør, hvad for en 

magt har en business unit owner, hvad for en magt har en produktejer, hvad må det enkelte team 

medlem bestemme, hvad er en Scrum master? Er en Scrum Master mere end en der bare fertilisere 

nogle Scrum events. Det håber vi. Men hvis du kigger på de større organisationer, så vil jeg gætte på 

8 ud af 10 Scrum Masters der, deres primære opgave der det er bare at facilitere events. Altså de ikke 

organisatoriske drivers af Agilitet. Det er ikke dem der provokerer mindset, budgetprocesser, tekniske 

setups osv. De er der og de får noget Scrum, nogle gange bare mekanisk til at køre ned på noget team 

niveau.  

Det er jo det der er både det gode for så er der stadigvæk rigtig mange udfordringer og muligheder 

men det er selvfølgelig også det der det er deprimerende efter så mange år er det her der er ikke nogen 

2020 planer i øjeblikket hvor der ikke står et eller andet Agile kan man se om er en IT virksomhed 

eller... nu jeg ude ved Novo i øjeblikket og de laver bakterier og enzymer. Og på deres 2020 plan der 

står også Agile med store fede bogstaver så det er over det hele, men det er mega svært at få til at 
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fungere i virkeligheden og så har vi har mange års erfaring at det gør jeg også tidligere min karriere, 

at der troede jeg fuldt og fast på det her Det kunne jeg godt drive Bottom up, så hvis bare folk de 

oplevede nok succes på team niveau, så ville det boble op igennem lagene i organisationen indtil alle 

klappede i hænderne tænkte det her Det er fuldstændig fantastisk. Og det jo desværre ikke rigtig der 

sket er sket det at det er boblet op indtil folk de mødte den der glas eller glasloft, også blev folk så 

frustreret på et tidspunkt at de gav op også endte man ligesom på det der niveau hvor man ligeså stille 

bevægede sig tilbage til noget man var kommet fra. Der er masser af udfordringer stadigvæk.  

ALJ: Ja det er faktisk også det jeg vil spørge om det spørgsmål forlængelse med det du sagde. Er det 

muligt at arbejde i et Agilt team selvom virksomhedsstrukturen ikke er opbygget efter Agile 

principper? Hvilke udfordringer er der ved dette hvis nogen og hvordan ser du dem løst? altså nu 

snakker det der med at der var glasloft. 

JB: Ja og det er jo det der været i virkeligheden enig i mange år, man har prøvet at gøre det sådan 

græsrodsbevægelse Og det betyder at du kan nå til et vis niveau indtil du støder på budget processen 

eller indtil du støder på udfordring med de tekniske Miljø i organisationen Hvor er Du er afhængig 

af et operation setup. Der på ingen måde er sat op til at skulle tage imod software særlig ofte eller 

hvad det nu kunne være for en struktur. 

ALJ: har du nogen eksempler på det i forhold til operation? 

JB: Jamen altså det kan være at hvis du nu har en separat operations afdeling, og det vil sige teamet 

ikke står for at drive driften, så er du afhængig af de har en gate du skal igennem for at få lov til at 

lægge tingene i produktion og det er sandsynligvis ikke engang dig selv der får lov til som team at 

bestemme hvornår det skal deployes hvordan det skal deployes og for at få lov at ”omformerere?” 

det at skulle bruge den del af organisationsværktøj osv. Det bliver målt på stabilitet og hvis der er 

noget du ikke ønsker hvis du bliver målt på stabilitet, så er det nye versioner så de har et fuldstændigt 

diametral modsat rettet mål, end de her teams der prøver at levere. vi har været ude for at der har 

været. 

JB: …Vi har været ude for at der har været et team der gerne ville starte et team op, og så har det 

været på nogle servere og så er de blevet bedt om at de skulle have bestilt de der servere for 3 måneder 

siden og der ikke var nogen der havde tænkt over projektet endnu ikke, fordi det tager godt nok 15 

minutter at sætte sådan en instans i gang, men den ansøgning for at få spundet sådan en virtuel server 

op, den skulle lige have været 3 måneder undervejs indtil der var nogen, der havde nået til den del af 

papirbunken. Og så kan du så gå ned og give dem en magnum, og så kan de godt gøre det på 15 

minutter alligevel ikke? Men det er sådan nogle, så går man rundt sådan og voldtager organisationen 
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fordi den ikke fungerer i forhold til det man så skal have den til. Eller det er jura, for eksempel, det 

kan også være du har en juridisk afdeling som er sat op for, KUN er minimere chancen for at du gør 

noget galt, men de bliver overhovedet ikke målt på hvor meget forretningsværdi du kan levere, så de 

blokerer naturligt nok for ethvert tiltag, der udsætter organisationen for risiko, og det er jo 

produktudvikling, langt hen ad vejen. 

ALJ: Ja, det er jo lidt de to der altid arbejder mod hinanden 

JB: Ja ja og sådan finder man ud det… eller der kan også være en afdelingsleder, som har været vant 

til at være ekstremt operationel, have fingrene helt nede i bolledejen og bestemme hvem er det der 

laver hvad og hvad er det for nogle teams du sætter op og rykker rundt på de der teams hele tiden, og 

de er ikke særligt glade altid for at skulle slippe det, for det er det de har bygget en hel karriere op 

omkring ikke så… 

ALJ: Ja, men det er måske også, jeg ved ikke om det er sådan historisk set, at det kan være årsagen 

til at det er så svært at lave en virksomhedsændring, i forhold til hvordan man har opbygget en 

virksomhed, altså hvis man tænker på at det har jo været opskriften i mange år efterhånden det der 

med at der skal være et hierarki og at det går ned igennem øhh… ja… (INAUDIBLE) eller hvad man 

siger 

JB: Ja og man kan sige du jo stadigvæk, du er ved at komme lidt efter det, men du har jo 

handelshøjskoler og så videre, der stadigvæk opdrager folk til at projekter det handler om at du skal 

levere på aftale. Tid, aftale, scope og inden for aftalt budget ikke? 

ALJ: Ja 

JB: Og det er det du bliver opdraget til, og når du bliver opdraget til at du skal håndtere kompleksitet, 

så bliver du opdraget til at når der er noget komplekst, så skal du bygge nogle hierarkier oven på 

hinanden, så de kan håndtere… 

ALJ: Jaer 

JB: Og det er jo først når folk finder ud af det på den hårde måde, de finder ud af at der er ikke noget 

der er meget dårligere til at håndtere kompleksitet end et hierarki, hvilket betyder hver gang der er 

noget ny information så skal du hele vejen op igennem hierarkiet og hele vejen ned igen for at du kan 

reagere på den nye viden du har, og så prøver folk ligesom IT (INADIBLE) IT projekt der har gjort 

de sidste 20 år, så prøver de så at planlægge sig ud af det ved at beskrive alting op front fordi det er 

store avancerede (INADIBLE) system, så prøver de at finde ud af hvordan er samtlige 2000 user 

cases vi skal ind og implementere, hvad for nogle moduler hænger sammen på hvilken måde og det 

er der ikke nogen der kan overskue, så det går… 
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ALJ: Det er vel også noget man finder ud af i løbet af processen? 

JB: Præcis, men det er jo ikke… men der er ikke mange organisationer, der er sat op til at tage… til 

at håndtere risiko på en moderne måde. Så i stedet for at tænke på ”Hvad er det mindst mulige produkt 

vi kan smide i markedet?” så tænker de ”Hvordan kan vi få det hele beskrevet fra start, så vi får låst 

kontrakten?”  

ALJ: Jaer 

JB: Og så ender de med at lave 10 gange så meget scope som de havde behov for, for at få den første 

version ud, og når du laver 10 gange så meget scope, så laver du også 10 gange så meget, eller 20 

gange så meget økonomisk risiko og 20 gange så lang leadtime og 20 gange så meget kompleksitet 

som du skal håndtere, og det er svært nok i forvejen med de…  

ALJ: Ja, det er klart 

JB: Da vi lavede NemID for at give et eksempel, der øhh… hvis man nu havde kigget på det objektivt, 

så havde du sagt 80% bliver migreret ind gennem deres bankløsninger, så overhovedet at have et 

bestillings-flow til NemID behøver vi faktisk ikke fra start.  

ALJ: Nej 

JB: Det bestillings-flow blev skrevet om 7 gange inden det nåede i produktion ikke? Så har vi sagt 

”Okay, skal vi virkelig kunne håndtere en blind udenlandsdansker med adressebeskyttelse fra start?” 

Det kunne godt være det var en minoritet, og så kunne de for øvrigt også være svagtseende ikke? Det 

kunne godt være vi ikke skulle håndtere lige den kompleksitet fra starten, når vi starter med at lave 

NemID, og så kunne vi måske have haft tingene ude for 10% af den omkostning man havde ved den 

første version ikke? Men det er organisationer ikke sat op til, de er sat op til præcist det modsatte at 

tænke ”Hvordan kan vi få låst det hele fra starten?” For de har lært der bliver aldrig nogen version 2, 

det du ikke får med i en version 1, det kommer ikke med, så er budgettet lukket og de er… hvis man 

tager den finansielle sektor, altså prøv at kom ud og så spørg en bankrådgiver, der sidder derude, hvor 

lang tid der gik fra de fik den første version af deres software for 10 år siden og så til de fik den næste, 

der gik rigtigt lang tid ikke?  

ALJ: Men er der andre måder at omgå den måde at tænke på? Altså kan man ikke, hvis man tænker… 

altså hvis man omskrukturer budgetterne i forhold til, på den måde, at altså… så man… laver flere 

versioner en 1 stor version? 

JB: Jo jo, og det er jo så det vi prøver, men det vi gør, en fejl for 10 år siden og som mange stadigvæk 

gør er at du får ikke alignet det på ledelsesniveauet, så de vidste ikke hvad de gik ind i, de var bare 

bange for at der var andre der overhalede dem, så de sagde bare ”Jeg skal bare have noget mere Agil 
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og så er det sikkert alle den andre der skal ændre måden at arbejde på, men hvis jeg er afdelingsleder 

eller director eller CEO, så skal jeg sikkert ikke ændre noget som helst, jeg skal bare have noget… 

en maskine, som kører hurtigere og leverer i nogle hurtigere versioner” Og så, uden at man havde 

nogen forståelse for hvad man satte i gang, så satte man det så i gang og så blev man overrasket over 

at man ikke fik den værdi ud af det, for det betyder faktisk også at du skulle ændre din funding proces 

og din planlægnings proces og scoping proces og din ansvarsuddelegerings proces og din team 

struktur, men du vil gerne beholde din funktionelle afdeling og du vil gerne beholde din 

projektlægnings proces og dit kontrol setup osv. osv. Og så strander det ligesom der. Og det jeg gør 

rigtigt meget ud af det er at jeg insisterer på jeg skal have fat i ledelsen og jeg skal have dem til at 

signe af på at de her kerne værdier de rent faktisk gerne vil arbejde efter, og så må de gerne benytte 

Scrum og så videre, det er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med, jeg er ikke hverken gift med Scrum 

eller noget andet, jeg vil bare gerne have at vi har et, nogle Agile rammer for så… 

ALJ: Hvordan foregår det sådan normalt når det så sker, når du tager fat i ledelsen i forbindelse med 

underproducerende principper? 

JB: Jamen jeg går ud og så interviewer jeg ledelsen og interviewer mellemlederen og jeg interviewer 

team medlemmerne og finder ud af hvordan er denne her organisation sat op og så ud fra det, så 

kommer jeg med et forslag som ”Jeg tror for at i kan lykkedes med det her, så er der de her ting i 

bliver nødt til at fokusere på”. Jeg har så mine egne kerne, 8 kerne Agile værdier og så kan det være 

det er 6 af dem som er relevante i den her kontekst og så kommer jeg med et ret provokerende forslag, 

der helt sikkert er nogen der er uenige i og så samler jeg dem til en workshop, både ledelsen men også 

nogle subject matter experts fra team niveauet. 

ALJ: Okay 

JB: Og så har vi workshop i starten, hvor vi snakker om ”Hvad betyder de her ting?” ikke bare på 

overskrift, så alle kan blive enige om at vi skal sikkert have en lærende organisation og vi skal også 

være iterative og adaptive osv. Og det er nemt nok, jeg kan bare sidde og tegne og tale alle mine 

eksisterende mindsets ind i de ord der, men helt nede på kernen, hvad betyder det at uddelegere 

ansvar, hvad betyder det at have et (INADIBLE) team, der ikke er en funktionel afdeling osv. Og så 

får jeg dem til at signe af på sådan en Agil vision, og det vil sige alle de ting der ikke peger… de kan 

jo ikke gøre det fra dag 1, men de kan sikre at hver eneste gang de tager et skridt, så tager de et skridt 

i den retning og ikke væk fra den retning og det har været, det har været ret… det har været ret 

oplysende fordi så har du ikke de der, som får lov at sidde og putte med deres. 
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ALJ: Så alle i samarbejde, altså hele organisationen i samarbejde, udarbejder nogle konkrete ting i 

forhold til de mind… eller de principper der er og det er så dem man signer af på eller hvad? 

JB: Ja, de finder også ud af at deres chef, the director har jo også en chef, og hvis deres chef har signet 

af på at det er den her vej vi skal, jamen så begynder de også at tænke ”Okay så kan det godt være 

jeg alligevel ikke kan sidde og bare vente til det her går over eller jeg kan sidde og fastholde mine 

centraliserede beslutningsprocesser eller hvad det nu er, eller mine funktionelle 

organisationsstruktur”, eller hvad det nu er de gerne vil fastholde ikke? 

ALJ: Det er meget smart 

JB: Men det er problemet man kan se, det er, det ser så simpelt ud på overfladen og hvis du ikke får 

kradset den der overflade, så sidder du og har 10 funktionelt opdelte teams, og de kører alle sammen 

Scrum, så det ser fint ud og der må ske en masse Sprints i det her, så det ville nok være effektivt, men 

de leverer ingen slut bruger værdi, før det hele det er, det er samlet, og det gør de kun hvert halve år, 

så… det er der ikke meget Agilitet over, hvor de feedback (INAUDIBLE 31:53) 

ALJ: Yes, jamen så har jeg nogle spørgsmål om Product Owneren.  

JB: Ja 

ALJ: Øhh, og det kan vi sikkert snakke i lang tid om, men øhh… jeg fyrer bare spørgsmålene af og 

så kan vi snakke videre bagefter. 

JB: Yes, bare stop mig når jeg taler for meget 

ALJ: Hvilke udfordringer stødes der oftest på i forhold til at arbejde med en Product Owner i et team 

og hvordan løser man eventuelt dem? 

JB: Der er 2 typer af udfordringer, der er Product Ownerens ansvar, hvor de typisk ikke får det ansvar 

som Product Owneren skal have og det vil sige de simpelthen ikke har mandatet til at agere som 

Product Owner, de er en ren proxy, det vil sige de skal spørge om lov til alt lige fra taktik til det 

operationelle nogle gange også ikke? Og det andet det er at Product Owneren, har vist sig at være 

Scrums Achilleus hæl, og det vil sige for hver gang du har 10 Product Owners i en organisation, så 

har du måske 2, der rent faktisk har øhh… de faglige kvalifikationer og personligheden til at løfte 

opgaven, og så siger du til de andre 8 ”I skal være mere som de 2 der”, men nogen de er jo sindssygt 

dygtige til at tænke strategisk og taktisk, men de er elendige til at sidde og være med til at vurdere 

ambitionsniveauet er godt på den enkelte user story og de interesserer sig overhovedet ikke for om 

de der ting er klar til næste Sprint, selvom det er deres opgave. Og så har du nogen der er sindssygt 

dygtige til at sidde med teamet og får sørget for at de får skrevet nogle User Stories eller selv være 

med til at skrive dem, eller hvad man nu gør, men så er de til gengæld elendige til at tænke på den 
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retning, altså de er bare nede og gøre det på detalje niveauet, men der er ikke nogen retning på det de 

laver og teamet forstår ikke hvad de arbejder med, det bliver en lang ren pølsemaskine og de kigger 

6 måneder tilbage og tænker ”Hvad har vi overhovedet leveret? Har der været noget mål med det her 

ud over at vi har løst 200 User Stories?” og det er fordi rollen kræver… forestil dig at nu skal du 

ansættes her, så du skal kunne se strategisk, så skal du kunne tænke stakeholder management, det vil 

sige du skal ud og aligne med en masse folk, du skal sørge for du har styr på dine budgetter, du skal 

sørge for at du kan forecaste og fortælle de her stakeholders nogenlunde hvad der kommer og hvad 

der rammer dem og hvornår, og så skal du kunne samarbejde med et udvikler team, som består af 

grafiske designere og designere og UXere og Frontend og Backend udviklere, måske nogen der kan 

insight (INAUDIBLE 34:11) og nogen der kan teste, og dem skal du også have en god nok forståelse 

for til at du kan sidde og samarbejde med dem for at du kan komme hen til, mod de her (INAUDIBLE 

34:17), det favner så bredt den rolle at, der er rigtigt mange der fejler i den og så siger man bare 

”Jamen du skal bare mere Scrum, du skal bare gøre mere ligesom de der 2/10 der er rigtigt 

successfulde” og det har folk rigtigt rigtigt rigtigt svært ved at løfte den opgave.  

ALJ: Hvordan øhh… altså, hvad gør man så for at løfte den opgave? Øhm… altså hvis man sidder i 

et team, hvor der er en Product Owner, som ikke kan varetage den opgave når den nu er så stor en 

mundfuld, hvordan gør man så? 

JB: Ja, og der er jo forskellige måder at håndtere det på, og hvis man så kigger ud over og siger ”Okay 

Scrum guiden havde et bud på det her” så må man sige ”Okay, men er der nogle i teamet der måske 

har flair for det her?” og så bliver opgaven som Product Owner måske varetaget af mere end en enkelt 

person, og det kan være med til at løfte, det kan være der er flere i teamet der er dygtige til at være 

operationelle og tænker ”Hvordan får vi den her rigtigt fine strategiske retning omdannet til noget 

konkret vi faktisk kan arbejde med”, det kan også være nogen er rigtige dygtige til at være ude med 

kunder og snakke til dem osv. Og så tager de en større del, af den opgave og det kan være du 

simpelthen laver et Product Owner team, så i stedet for det er den rene ene person, der skal se Scrum 

guiden, så har du flere personer, der samarbejder om det ,det kan også fungere rigtigt fint, og så kan 

du også overveje om du simpelthen kan hjælpe med at kvalificere de personer på nogle af de steder 

hvor de er svage, så der hiver man typisk en coach ind, eller en anden Product Owner og så siger de 

”Nu kan du blive oplært af den her person der har gjort det i mange år, så du begynder at kompensere 

for nogle af de steder du er mere svag”, men man må bare konkludere at når der er så mange der fejler 

så er det nok ikke kun fordi at det er øhh… dem der er nogle tåber, det er nok også fordi rollen er 

rigtigt rigtigt svær.  
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ALJ: Yeah 

JB: Og prøv at kig på en organisation, der lige pludselig står de og skal bruge 100, de har 100 teams, 

dvs. nogenlunde 100 produkt ejere, det skal blive fundet i en organisation, det er altså svært. 

ALJ: Ja, det er rigtigt. Øhh… er der en bestemt type person som, altså nu har du nævnt nogle af 

tingene, men altså hvad skaber en god Produkt Owner? Kommer det ud af en bestemt stilling før i 

organisationen, eller er det noget man skal mere specifikt… 

JB: Ja jeg tror det var lidt ligesom jeg sagde før at du starter et sted, og det kan være du er dygtig til 

en del og meget lidt dygtig til en anden del, det der måske generelt er en fordel er, at kommer du fra 

den mere forretningsvendte kontekst så har du bare en bedre udgangspunkt for at forstå markedet og 

du har også et større netværk, der kan hjælpe dig på vej. Og det kan være svært for dem der måske 

kommer fra, hvis det er en (INAUDIBLE 37:03) organisation, som er opdelt i en forretning og en IT 

afdeling, så kan det være svært for IT produkt ejeren, på den korte bane at få skaffet sig den 

forretningsmæssige forståelse og det netværk der skal til for at være succesfuld der ikke? Så det er 

måske sværere, men på den anden side så kan man også sige der er edermandme også mange af dem, 

der kommer fra forretningen, der har haft sindssygt svært ved at tilegne sig de mere operationelle 

kompetencer, så jeg ville nok være… jeg har set så mange fejl fra begge vinkler at det, jeg ved ikke 

om hvad der er sværest, det er mega svært for begge. 

ALJ: Det er bare svært. 

JB: Og hvis du kommer fra en product manager stilling så er der nogle der føler det som under dem 

ALJ: Jajajajaja    

JB: At det er simpelthen below me at sidde og diskutere User Stories, fordi jeg skal sælge strategien 

for det her produkt og jeg skal ud og holde de store salgstaler og jeg skal ud og snakke på de store 

møder omkring ”NU går vi i luften med det nye Blockbuster” eller hvad det nu er.  

ALJ: Ja øhm… jo, så sidste, det her med kommunikation med den her Product Owner og så selve 

teamet, det er jo oftest noget der også er en problematik, hvor Product Owner ikke er til stede øh… 

JB: Ja og du har jo næsten allerede nævnt hvorfor det nogen gange også bliver større fordi man får 

sagt PO og teamet, hvis du snakker Scrum så er Product Owner en del af teamet, men der er rigtigt 

mange organisationer hvor de får lynhurtigt italesat det som om der er teamet og så Product Owner 

og Scrum Masteren begynder at se sig selv som en der skal forsvare teamet mod produkt ejeren, til 

trods for at Scrum Masteren er mindst lige meget Scrum Master for Product Owneren som han er for 

udviklingsteamet, så allerede der hvor man stopper med at skelne mellem udviklingsteamaet og 

Scrum teamet som inkluderer Product Owner, det er nogen gange der bare i italesættelsen, at det går 
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galt, fordi at som jeg sagde i starten, det er altid produkt ejeren, der får skylden sådan ”Ej, hvis du 

bare kunne finde ud af at komme med de her User Stories, så vi ikke behøvede at kommunikere med 

omverden ikke, og det bliver sådan en primadonna attitude så vi skal have det serveret på et sølvfad, 

og hvis du så kommer og serverer de her perfekte User Stories , der ikke kræver nogen 

kommunikation eller koordination ,m så kun vi løse vores opgave som de højtbetalte udviklere vi er 

ikke, så den ser vi også desværre igen og igen, nu kan man sige formålet er faktisk ikke at vi ikke 

skal koordinere eller kommunikere med omverden vi skal bare have rodet de ting ad vejen som vi 

ikke kan gøre mens i er i gang med at løse opgaven, så det er ikke fordi i ikke skal snakke med kunder 

eller brugere undervejs, det er ikke fordi der er sådan en skal hvor i bare skal sidde inde i jeres 

glaskuppel og udvikle User Stories , men den er også enormt betændt nogen gange den der dialog 

der, fordi der er nogen der ligesom har fået dem fortalt at PO er ansvarlig for at sikre at Sprint 

Backloggen er fuldstændig perfekt og alt skal næsten vejes i detaljer før man må gå i gang med en 

opgave ikke… så… 

ALJ: Nu øhh… nu læste jeg lige lidt af din bog, hvad hedder det øhh… ”Scrum in real life”? 

JB: Real life Scrum 

ALJ: Real life Scrum, det var sådan det var, der nævnte du 3 forskellige ting i forhold til PO og 

hvordan… 

JB: Nu må du ikke holde mig oppe på det, jeg har skrevet den i 2012, så det er 7 år siden jeg selv har 

læst den 

ALJ: Jeg fik ikke læst den så grundigt så, men der var noget med en proxy, hvad hedder det, POen 

øhh… og det er jo også noget vi har snakket om nu, og så snakkede du om det samme her igen med 

teamet der varetog rollerne, men for at forstå det rigtigt øhh… den rolle som POen så har, bliver den 

så fordelt ud over hele teamet eller er der stadig en der sidder med the final say i PO rollen? 

JB: Det er der jo som regel  

ALJ: Jaer 

JB: Fordi det kan være altså, og jeg er heller ikke personligt, altså det er ikke fordi jeg er verdens 

største Scrum fan, men jeg er heller ikke personlig tilhænger af at alle ejer den forretningsmæssige 

retning fordi det fører bare til rigtigt meget uproduktiv diskussion. Jeg har set teams håndtere det, 

men jeg har også set rigtigt mange teams der ikke kunne håndtere det øhh… så det der med at der er 

1 person der sætter retningen og så er det den dygtige PO så kan er at de kan gøre resten af teamet i 

stand til selv at lave rigtigt meget af det taktiske og det operationelle så de kan holde high level fokus 

på det og ikke være helt nede idetaljerne og turde at sige ”Okay hvis du nu en rigtigt dygtig UX 
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designer så har du nok sandsynligvis også nogle gode holdninger til hvor ambitiøse vi skal være over 

for brugere på en del af behovet” så det behøver man måske ikke eje hele vejen ned på det 

operationelle. 

ALJ: Men det kan også være, det kan være… nu var vi ude og snakke med YouSee og de kører Scrum 

i hele deres organisation og det virkede som om, nu snakkede vi med et af teamsne, hvor der var en 

medarbejder, de havde haft, deres team det var meget modent, de har arbejdet sammen rigtigt mange 

år sammen, det team. Og der var det ligesom om den rolle som POen har, den var gledet meget mere 

ud i hele teamet og det er måske også noget der kræver meget modenhed at det sker? 

JB: Ja og det… og det er lige præcis det, så det er også derfor du kan, ligesom jeg sagde, du kan fint 

finde eksempler på at det har virket, og så er der nogen vil gribe den og sige ”Så virker det også for 

os” og det er der ikke nogen garanti for at det overhovedet vil gøre, og så er der også mange versioner 

af modenhed og hvordan man italesætter modenhed og jeg er bestemt også kommet i organisationer 

hvor de har sagt ”Vi er så modne, vi skal bare lige have finjusteret eller sætte den næste bar højt for 

hvor vi vil hen” og så siger man ”Nå det er en fed opgave det vil jeg gerne hjælpe jer med” og så 

kommer man ud og så er det ligesom man plejer, man skal starte helt nede fra det allermest basale og 

sige ”Okay leverer i noget som helst til produktion, sådan med en relativ hurtig kadence?”, ”Jaja, til 

det her andet team”, ”Jamen det er jo ikke produktion vel? Det er jo ikke jeres slutprodukt”, ”Nå nej, 

det er også rigtigt” og så kan man ligesom starte der igen. Og det vil i også se hvis i kigger ind i 

YouSee, der er helt sikkert nogle teams der er modne og så er der rigtigt mange der… hvem har i 

snakket med for resten, fra YouSee? 

ALJ: Øhh… det var deres… hvad var det?... Mit YouSee team, nogle Frontend designers og API 

teamet tror jeg det var. 

JB: Okay, og allerede når du siger API teamet, så har du også allerede sagt at sandsynligheden for at 

de leverer til den egentlige slut bruger, den er relativt lille, de laver ikke andet end at udstille API til 

de andre teams, som så kan bruge deres Api og så kan det være at de glemte lige også at de ikke 

faktisk dem der lavede, brugte Api, de lavede ikke engang Frontend, og så har du så et tredje team 

som laver Frontenden, og de vil så beskrive sig selv som ”Prøv at se hvor modne vi er” 

ALJ: Ja, men det er også meget sjovt… altså det er jo bygget op på den måde at… at… ja… at når 

man snakker Agilt, så snakker man det i hvert fald ideelt at alle skal kunne varetage alle opgaver, 

men der er sådan klar struktur, også derude, i forhold til hvem der varetager hvilke opgaver, altså 

sådan… 

JB: Ja lad os huske at Agilt ikke betyder at enhver person på teamet kan alt 
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ALJ: Nej nej 

JB: Det er virkelig sådan en myte, som der har virkelig grebet fat i nogle organisationer, så meget at 

direktøren faktisk også vil sige ”Jamen Agilitet det handler om at nu skal vi alle sammen kunne alt, 

men det kan vi ikke helt i vores organisation, så der er vi lidt specielle” og sige ”Det er helt okay, vi 

har ingen forventninger om folk de skal kunne alt for så kan de ikke løse nogle som helst seriøse 

problemer, men det i bare gerne vil undgå det er at der render som sagt 10 teams, og så render de 8 

rundt og siger ”vi enormt modne”, men de er alle sammen API teams, så de laver… de udstiller bare 

APIer til resten af organisationen, som så bruger de APIer, som så heller ikke laver Frontend og så 

har du en helt klassisk funktionel organisationsstruktur fra 2001, som man så kalder Agil ikke og den 

sker desværre rigtigt tit og når du så snakker med dit API team, så grunden til de sandsynligvis er 

rigtigt modne og kan tage de der PO beslutninger er fordi det er et teknisk team, så det team de har 

ingen forretningsforståelse, de har ingen strategisk produktkompetencer i forhold til hvor de skal hen 

i markedet, og så bliver det lige pludselig noget lettere for det eneste de skal beslutte er ”Skal vi 

udstille det her?”, ”Skal vi tilføje det her til APIet overfor det her team eller skal vi ikke?” og det er 

jo fint at du kan fordele den PO opgave på tværs af et team, men det er svært at kalde et API team for 

et (INAUDIBLE 45:26) team i klassisk Agil forstand 

ALJ: Ja, det er rigtigt. Jeg tror det var det 

JB: Super  

ALJ: Tusinde tak for interviewet.  
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Interview Noter 

Bilag 18: Interview noter – YouSee Amid 

• Amid – android udvikler 

• Tidligere brugt ”Gira”? 

• Meget snak og diskussion er den umiddelbare oplevelse af agil. 

• Førhen ikke fulgt arbejdsværktøjer eller konkrete arbejdsmetoder. 

• Arbejdsdag – mange møder. 1,5 time til arbejde.  

• Sprints, refleksion, standup møder.  Det scrum han kunne huske de benytter.  

• Agil har gjort han har en lidt mere begrænset arbejdsgang og har en oplevelse af han 

ikke får så meget tid til at kode. 

• Chapter – han synes det fungerer godt at opdele folk i forskellige faggrupper. Ikke i 

overensstemmelse med hvad de anden interviewede sagde, med samlet team på kryds 

og tværs af faggrupper. 

• Scrummasteren sørger for det agile team holder kurs. 

• Productowneren skal være opdateret og holde overblik over teamets opgaver.  

• Productowneren skal være åben og omstillingsparat. 

• Productowneren er let at få fat i – god kommunikation. Teamet har ikke noget imod 

personligt at henvende sig til productowneren.  
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Bilag 19: Interview noter – YouSee Daniel (Scrum Master) 

• Daniel – Scrum master & agile coach, 6 års erfaring. 

• Har arbejdet indenfor waterfall & kanban. 

• Fortrækker scrum, grundet det incrementale og itterationer / retrospekt. 

• Kanban kræver mere selvorganisering, da folk ikke har faste roller. 

• Scrum er godt til folk der skal ind i det agile og stadig har behov for faste rammer. 

Kanban går mere hen i det avancerede, mere ansvar og selvorganisering. 

• Meget variende arbejdsdag, da der er meget planlægning. 

• Hele SCRUM bliver brugt, efter bogen – Tilpasser dog løbende. 

Benytter metoder til samtaler. 

F.eks. til retrospekt – normalt er hvad fungere / ikke fungere. 

YouSee – Hvad var godt, hvad var nyt som var fedt, udfordringer og hvem hjalp, 

frustrationer (skal ændres og kan kun gå for langsomt), more er det teamet gerne vil 

have mere af eller sociale aspekter & mysteries (spørger om noget som man ikke 

forstår). 

• Teamet syntes det var godt, man fik mere med og det var ikke så snævert som det 

klassiske. 

Mysteries er godt for de nye på teamet. 

• Disse aspekter er også med til at forebygge problemer. 

• Scrum giver mulighed for at gribe ind hurtigere, det nyder teamet godt af. 

Teamet kan sige ”hertil og ikke længere”, for at finde ud af hvad der gøres derfra, 

såfremt nye opgaver kan ødelægge meget andet. 

Teamet kan stille kritiske spørgsmål og itterere over det. 

• Meget selvorganiserende, teamet kender hinanden så godt at de kender hinandens 

kompetencer. 

Folk er gode til selv at tage hatten, scrum master skal sjældent agere leder og tildele 

opgaver. 

• Besværligt at arbejde med designere (JX – Journey Expert), da teamet ofte først får 

deres input efter noget tid.  

Bindeledet mellem udviklere og designere er besværligt (tidsforskellen på hvornår 

teams kigger på features) 
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• Største udfordring ligger i folk der ikke kan nå til enighed, hvis dette ikke er løsbart, så 

må PO tage en voksen beslutning. 

• Et godt agilt medlem, skal være åbensindet. De skal kunne fungere i et lidt kaotisk 

miljø, hvor det er okay at prøve sig frem og lære af det. 

De skal være selvstændige, det nytter intet at folk ikke gør noget ved tingene og ikke 

tager ansvar. 

• Den dårlige PO – Sidder med mange produkter (Chief PO), har derfor ikke tiden og 

fokus til den enkelte produkt. Teamet med denne PO, har behov for en med fokus, 

vision & plan. 

• Den gode PO – har visionen, fokus og planen, her er problemet at teamet måske levere 

for hurtigt, men personen her har kun det ene projekt. 

• Kommunikation med PO, foregår ofte 1 til 1, men det kommer an på området. 

• Meget nede på jorden, til at snakke med, ingen behov for teknikker. 

• Crisp.se 

• Toyota agile – PDCA (Plan, Do, Check, Act) 
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Bilag 20: Interview noter – YouSee Jacob 

• Jakob – system/api udvikler hos yousee 

• Har arbejdet med vandfald (uformelt) 

• Morgen standup 

Går derefter i gang med deres arbejde. 

• Standup møder bliver brugt hver dag 

I løbet af ugen bliver der lavet refinement 

Ny sprint og retrospekt. 

• Ikke sikker på om der er nogle metoder der ikke er scrum. 

• Agilt giver flektibilitet, tryghed & frihed under ansvar. 

Med til at beslutte om opgaverne er forsvarlige og udførlige. 

Giver personlig udvikling. 

• Meget selvorganiserende (refinement & planlægning af opgaver) 

Har faste roller, men indgår i ét samlet team. 

• De problemer der opstår er oftest på folks personligheder (fortrækker tingene på 

forskellige måder) 

• Løser dette ved konstruktive diskussioner, hvis dette ikke løser problemet, så gås der 

til PO. 

• Et godt team medlem er indstillet til at være en deal af teamet og forandringsparat. 

(meget team arbejde, arbejder på sammen (pair programing), læring og højere 

kvalitet) 

Det dårlige et modsat, vil have tingene på en måde og tager ikke imod forandringer. 

• God PO, har det gode og kølige overblik, ved hvor teamet skal få deres resoucer fra. 

• God kommunikation til PO, går ofte til dem for at spørge til løsninger. 

Det er nemt at få kontakt til PO, har travlt, men har tid til folk. 

• PO er somreelt på arbejdspladsen med teamet. 

• PO er down to earth, man er ikke I tvivl om at han har hatten på, er ikke bange for at 

tage styringen, men er åben for input. 

• Anden PO, havde ikke samme fokus på end product, gav kaos. 

• Anden PO er PO’s PO (over PO), denne person har ikke tiden til sit team. 

Personen er indeover alle projekter/agile team, med med fokus på ét team.  
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• Deres PO, har mandaterne (inden for rimelighedens rammer) 
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Bilag 21: Materiale Jesper Boeg – User Stories Lifecycle 

 
Materiale udleveret af Jesper Boeg i forbindelse med interview (2019).  
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Bilag 22: Billede Iterativ Sprint 

 

 
Billede af et Sprint i Scrum.  
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Møder 

Møde 1: 01-02-19 

Hvad er problemet?  
  
Når firmaer køber nye IT-systemer, opstår der ofte den problemstilling at ende resultatet 
bliver mindre effektivt end det kunne have været.     
  

• Ledelsen kender ofte ikke, på egen krop, de daglige problemstillinger som 
udføreren/brugeren står over for.  
• Ledelsen/bestilleren har andre ønsker og præferencer til systemet end 
udføreren/brugeren typisk har.  
• Analyse udført af udefrakommende konsulenter, kan ende med at blive overfladisk og 
er meget afhængig af tillidsforholdende mellem firmaet og brugerne/konsulenter.  
• Adoptering af et allerede eksisterende system, kan som approach kan være fristende, 
men kan resultere i en masse uforudsete problemstillinger senere i forløbet.  

  
For hvem er det et problem?  
  
Det er et problem for:  
  

• Udførenen/bruger fordi de skal arbejde med et system, som ikke 
virker tilfredstillende til dagligt, som de godt ved kunne være mere effektivt.   
• Ledelse/bestiller fordi det kan resultere 
i frusterede medarbejdere/brugere, braindrain, lav effekt i udførelsen af opgaven.  
• Producenten af systemet fordi de får et dårligt image hos brugere af systemet.  

  
Oven i alt dette vil der også være en økonomisk komponent, hvor firmaet skal bruge penge på 
at optimere systemet.  
  
Med hvilke teorier kunne problemet belyses?  
  

• Design teori  
  
Med hvilke metoder kunne det undersøges?  
  

• Analyse af Agile udvikling – fordele/ulemper   
• Interviews  

  
Hvilke teknologiske systemer og artefakt kunne analyseres?  
  
System til agil udvikling eller systemer der er udviklet med agil metode  
  
Hvilke dimensioner skal inddrages?  
  
Design & konstruktion, TSA  
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Møde 2: Dato unknown 
 
Navn  
Agil ledelse  
Hvad er udgangspunkt/problemstilling/behov? (problemformulering)  
Hvordan fungerer Agil projekt management i praksis, Vi vil analysere svagheder og styrker 
ved brug af Agil projekt management metodologien, hvad der sker når denne fejler og kan vi 
udarbejde et eller flere værktøj der kan hjælpe når det fejler.  
For hvem er det et problem? (brugere/målgruppe/interessenter)  
Virksomheder der bruger agile metoder.  
Med hvilken litteratur kan problemet belyses?  
Indtil videre har vi fundet følgende artikler og bøger på emnet:  
Agile Project Management for Dummies. - Mark C. Layton  
https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/39088/93293/2010_IEEESoftware-
March2010_FCSCSD.pdf artikel af Grady Booch “Agile developer perspective on Software 
Architecture”  
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game - artiklen “The 
New New Product Development Game”  
K. Schwaber. Agile Project Management with Scrum. (2004)  
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=6pZCAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=agile+
project+management&ots=kbsWVSbueO&sig=n5Ksh9___2qt_hdnpRtotuGdTVA&redir_esc=y#
v=onepage&q&f=false  
Agile Management for Software Engineering  
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=cP7JCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT28&dq=agile+
management&ots=tLrd1vQPuy&sig=4g09CL5sDQJWYYYUAFXTtkWQ7N8&redir_esc=y#v=on
epage&q=agile%20management&f=false  
Agile Project Management: Creating Innovative Products  
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=VuFpkztwPaUC&oi=fnd&pg=PT36&dq=agile+
management&ots=CuDL1b-m8C&sig=UKjl9-
Ain0V9Ts5_PKOoNAYYrIg&redir_esc=y#v=onepage&q=agile%20management&f=false  
  
Med hvilke metoder kan det undersøges? (metode, inkl. evt. brug af Fablab, Biofablab, 
Open Media Lab, Third Room)  
Vi vil gerne interviewe nogle specialister, der dagligt benytter sig af de Agile principper. Vi har 
allerede kigget på vores netværk, og fundet nogle kontakter der kunne være relevante.  
YouSee  
SEAS-NVE  
Emils far projekt manager på agile projekter  
Alexander Stigsen  
Vi overvejer at benytte de Agile principper i vores egen opgave, og vores gruppe proces.   
  
Hvad kan være en løsning? (resultat/foreløbig konklusion)  
Vi forestiller os en løsning, i form af et produkt, som kan hjælpe disse Agile projekter, i nogle 
af deres brændpunkter. Dette produkt kunne f.eks. udvikles med det formål at hjælpe den 
Agile coach i dennes arbejde i forbindelse med teamets Agile mindset.    

https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=6pZCAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=agile+project+management&ots=kbsWVSbueO&sig=n5Ksh9___2qt_hdnpRtotuGdTVA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=6pZCAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=agile+project+management&ots=kbsWVSbueO&sig=n5Ksh9___2qt_hdnpRtotuGdTVA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=6pZCAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=agile+project+management&ots=kbsWVSbueO&sig=n5Ksh9___2qt_hdnpRtotuGdTVA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=cP7JCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT28&dq=agile+management&ots=tLrd1vQPuy&sig=4g09CL5sDQJWYYYUAFXTtkWQ7N8&redir_esc=y#v=onepage&q=agile%20management&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=cP7JCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT28&dq=agile+management&ots=tLrd1vQPuy&sig=4g09CL5sDQJWYYYUAFXTtkWQ7N8&redir_esc=y#v=onepage&q=agile%20management&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=cP7JCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT28&dq=agile+management&ots=tLrd1vQPuy&sig=4g09CL5sDQJWYYYUAFXTtkWQ7N8&redir_esc=y#v=onepage&q=agile%20management&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=cP7JCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT28&dq=agile+management&ots=tLrd1vQPuy&sig=4g09CL5sDQJWYYYUAFXTtkWQ7N8&redir_esc=y#v=onepage&q=agile%20management&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=VuFpkztwPaUC&oi=fnd&pg=PT36&dq=agile+management&ots=CuDL1b-m8C&sig=UKjl9-Ain0V9Ts5_PKOoNAYYrIg&redir_esc=y#v=onepage&q=agile%20management&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=VuFpkztwPaUC&oi=fnd&pg=PT36&dq=agile+management&ots=CuDL1b-m8C&sig=UKjl9-Ain0V9Ts5_PKOoNAYYrIg&redir_esc=y#v=onepage&q=agile%20management&f=false
https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=VuFpkztwPaUC&oi=fnd&pg=PT36&dq=agile+management&ots=CuDL1b-m8C&sig=UKjl9-Ain0V9Ts5_PKOoNAYYrIg&redir_esc=y#v=onepage&q=agile%20management&f=false
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Hvis der for eksempel er et problem med at folk tit har besvær med at reflektere over 
projektet og reiterere kunne vi udvikle et værktøj der gjorde denne psykologiske proces 
nemmere.  
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Møde 3: 04-02-19 
 
Eventuel mødestruktur til vores første møde den 04-02-2019 i er velkommen til at ligge 
punkter eller underpunkter til listen hvis i føler der er noget der ikke er blevet nævnt.  

1. Forventningsafstemning  
a. Møder Weekender, Kbh. Ugedage, Roskilde.  
b. Ambitioner for projektet, høje vil gerne have overskuddet til sidst i 
projektet til at kæle for detaljer   
  

2. Mødestruktur  
a. Hver anden dag – Weekenden er specialtilfælde.  
b. 11:00 tidligst – klar og parat  
  

3. Evt. Kontrakt? - løbende opdateret?  
a. Udkast – teams.  
  

4. Projektplan   
a. 12 uger   

i.Vidensindsamling  
ii.Metode  

iii.Interviews   
1. Interviewguide, TEORI! Af Steinar Kvale  
2. evt. Fædre.  
3. Yousee?  
4. Seas?  

iv.Grov skitse analyse og diskussion  
b. 4 uger intensiv   

i.Konklusion og detaljer  
  

5. Vidensindsamling  
a. Hvad er IT project management/historik  

i.2. Verdenskrig   
ii.Vandfaldsmodel  

  
b. Agile processer  

i.Mikkel oplæg  
ii.Agile manifesto – agilemanifesto.org   

iii.Find materialer (ikke gennemlæsning)  
iv.Hyggelæsning  

Referat:  
Vi fandt ud af at til næste møde har Mikkel et lille oplæg klart, yderligere påbegynder vi 
videns indsamling. Onsdag næste gang har vi lagt problemformuleringsseminar snakken ind.  
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Møde 4: 06-02-19 
 

1. Oplæg Mikkel  
2. Oplæg Stefan  
3. Tidslinje - evt. gennemgang  
4. Problemformuleringsseminar   

a. Problemfelt   
b. Problemformulering  
c. Fagbinding  

   
Problemfelt:  
Når firmaer køber nye IT-systemer, opstår der ofte den problemstilling at ende resultatet 
bliver mindre effektivt end det kunne have været.  
* Ledelsen kender ofte ikke, på egen krop, de daglige problemstillinger som 
udføreren/brugeren står over for.  
* Ledelsen/bestilleren har andre ønsker og præferencer til systemet end udføreren/brugeren 
typisk har.  
* Analyse udført af udefrakommende konsulenter, kan ende med at blive overfladisk og er 
meget afhængig af tillidsforholdende mellem firmaet og brugerne/konsulenter.  
* Adoptering af et allerede eksisterende system, kan som approach kan være fristende, men 
kan resultere i en masse uforudsete problemstillinger senere i forløbet.  
   
Problemformulering:  
Fordele og ulemper ved Agile projekt management.  
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Møde 5: 08-02-19 
 

1. Hvad har vi fundet ud af?  
2. Oplæg til Ole  
3. Problemformuleringsseminar   
4. Dagens arbejdsplan  

 
Møde 5: Dato Unknown 
Sprint 1:  
Hvad gik godt?   
Tegnmængde var god, i og med det gav en forståelse for præcis hvor meget man skal 
præstere.  
Brugen af backlog gjorde det nemt og overskueligt at arbejde indenfor sit emne.  
Det at få lov at lave et sprint sådan mere officielt, var en positiv oplevelse.  
Behøver ikke sidde med en følelse af at man SKAL være færdig med afsnittet, så længe man 
opnår sprintets formål.  
  
Hvad kan vi gøre bedre?  
Tegnmængde satsen – scopet for sprinten.  
Kanban – bedre brug af kanban.  
Bedre definition i kanban boardet.  
Opdatering backlog.  
  
Hvad committer vi til at gøre bedre?  
Tegnmængde   
Bedre brug af kanban  
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Møde 6: 18-02-19  

• God skrive kultur  
o Formalia: Standard for når vi skriver, så vi skriver homogent.  

  
• Undgå: Man, du, dem, vi, os osv..  
• Ved nyt begreb benyttes kursiv – derefter skrives begrebet uden kursiv.  
• Skriv altid kildehenvisning – skriv tilsvarende litteratur på litteraturlisten (APA 
skrivestandard)  
• ”Agil”  

  
  

• Hvor langt er vi? Hvad skal gøres? Hvad hindrer os?  
o Emil  
o Christian  
o Marcus  
o Mikkel  
o Stefan  
o Anton  

  
  
• Punkter til vejledermøde  

  
  

• Opret litteratur dokument for at samle alt hvad vi har: herunder litteratursøgningslog: 
brug rex til bøger: databaser til elektroniske tidsskrifter.  

  
  

• Skal der skrives under workshopperioden?  
  
  

• Opret dokument inden møder i teams for mødestruktur, så alle kan tilføje punkter de 
finde nødvendige.  

  
  

• Evt. Lige få snakket om interviewguide, et udkast vi kan arbejde på kan være en god 
ide, husk at så længe vi interviewer f.eks. min (Emils) far skal det slet ikke være perfekt, 
men gerne en iteration eller to inde.  

  
Interviews:  

• Interviewguide  
o Interview enkeltvis  

• Emils far kan bruges ”ubegrænset” ift. interviews  
• Mikkels far  
• Stefan: syg fætter  
• Yousee (ca. 4-5 stykker)  
• Jesper Boegh??  
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• Problemformulering  
  

• Hvilken retning skal vi med projektet?  
  
Agile processor -> Scrum -> hvor går det galt? -> analysere et værktøj der allerede 
fungere -> benytter det i vores eget projekt.  
  
I softwareudvikling  
  

o TSA  
▪ Trin-modellen (analyse af teknologien)  

o D&K  
▪ Hvad skal inddrages?   
▪ Udvikle en prototype til et produkt? -> nice-to ikke need-to.  

o STS?  
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Møde 7: (13-3-19) 

1. Ole sender artikel (han siger i det hele taget vi kan trække på flere artikler frem for 
bøger da bøger kan blive lange og tid tid tid)  
2. KANBAN – eller hvordan det staves  
3. Måske vi skal vinkle problemformuleringen mod et produkt, og bruge en proxy-
problemstilling  
4.    

  
Interviewguide  
Problemformulering  
Litteratur  
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Møde 8: (03-04-19) 
 
Noter til møde:  
  

1. Problemformulering  
  
Hvilket problem vil vi helst tage fat i? – Product Owner versus Sub-optimalt framework.  
  
Hvilket emne giver bedst forståelse for emnet når vi står efter eksamen?   
  
  
  
Bud på problemformulering:   
  
Hvilke problematikker opstår der i det selv-organiserende team i scrum, herunder 
kommunikation med Product Owner.  
  

• Hvilke agile metoder er ofte benyttede og hvad er Scrum?  
•   

   
Redegørende/Teori  
Analyse  
Diskussion  
  
  

2. Sprint Retrospekt  
a. Hvordan gik sidste sprint?  

  
Backlog ikke defineret godt nok. Mangler produkt owner. Mangler en problemformulering  
  

b. Major items that went well and potential improvements  
  
Problemformulering skal laves.   
Backlog skal defineres bedre.  
Fælles forståelse for ”release” i hvert sprint.  

  
c. Plan for forbedringer  

  
Bud på problemformulering  
Definere backlog på møde efter vejledermøde (samt arbejdsspørgsmål?)  
Tekst leveret skal kunne sættes ind i den endelige opgave  
  
  

3. Sprint Planning  
a. Hvad er færdigt  
b. Hvad skal laves  

Ved mandagsmøde udvides interviewguide  
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c. Hindringer  
  

4. Vejledermøde  
a. Hvad skal sendes til vejleder  
  
Problemformulering  
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Møde 9: 04-04-19 
 
Fra vejledermøde:  
  
Hvordan kan problematikker der opstår i det selv-organiserende team i Scrum, herunder 
kommunikation med Product Owner, løses ved hjælp af forbedringer på eksisterende 
værktøjer.  
  
Vigtigt at få løsninger med i problemformulering  
  
Arbejdsspørgsmål  
  

• Hvilke kommunikationsværktøjer er allerede inkorporeret i det selv-organiserende 
team i Scrum?  
• Hvilke mulige forbedringer er der på værktøjer anvendt af teams i Scrum?  
• Hvordan kollaborerer en Produkt Owner i et agilt team, samt hvordan varetager 
Produkt Owneren bedst sin rolle?  

  
Begrebsafklaring. Hver gang der kommer nyt begreb -> forklar om det.  
________________________________________________________________  
  
  
Gul 1)  Lyder som vi kun fokuserer på produkt-owner – skal omskrives (Spørg vejleder)  
Gul 2) Lyder for meget som vores problemformulering – omskrives til at indeholde forskellige 
værktøjer i Scrum  
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Møde 10: (08-04-19) 
 

1. Problemformulering.  
• Arbejdsspørgsmål.  

  
2. Feedback fra vejleder.   
• Fokus på TSA og et produkt.  

  
3. Ny backlog.  

  
4. Opdatering af interviewguiden i forhold til vores nye backlog.  
• Interview spørgsmål mere værktøjsorientret.  
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Møde 11: (12-04-19) 
 
Retrospekt  
  
Mødepunkt angående sprint afleveringer   
  
Skal teamet arbejde:  

• I live filer der er tilgængelige på teams?  
• Med daglige upload af deres arbejde?  
• Hvorfor/hvorfor ikke?  
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Møde 12: (22-04-19)  
 

1. Begrebsliste -   
Evt. Forklaret direkte i teksten første gang et begreb dukker op. Efterfølgende må læseren 
kigge i begrebslisten hvis de ikke kan huske betydningen. På denne måde skal læseren springe 
rundt i teksten så lidt som muligt.   
Evt. Start af opgave lang liste  
Evt. Mindre liste for hvert afsnit – og så de kun bliver forklaret i første afsnit de fremkommer.  
Evt. Placeres i bilag  

2. Emils Vidunderlige Rød tråd system også kaldet EVRTS   
Formål?  
Hvorfor?  
Hvorfor?  
Hvorfor?  
Hvad er så essentielt?  
Hvorfor er det essentielt?  
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Møde 13: (25-04-19) 
 
Analyse:  

• Analyse af agile/scrum ift. trin-modellen   
• Ud fra dette benyttes LFA til at komme med mulige bud på løsninger. Her skal 
aktøranalyse, indsamling af interviews og trin-analyse inddrages.  
• Bud på værktøj skal stå i analysen  

  
• Forklar forskellen på samarbejde og kollaborerer  

  
• PO i forskellige teams  

o I forskellige projekter – internt eller eksternt  
o PO med for lidt tid  
o PO med for få kompetencer  
o PO dobbeltrolle  

  
• Argumenter for bindingen af TSA  
• Tirsdag 14/5 10-11  
• Torsdag 23/5 10-11  

  
  
VIGTIGT! Få agilemanifesto ind i indledning af opgave, så der kan refereres til det.  
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Møde 14: (29-04-19) 

 

• Stand-up møde tirsdag og torsdag er ændret fra 20:00 til 16:00  
  
Sprint retrospekt  
  
Inspect how the last Sprint went with regards to people, relationships, process, 
and tools;   

• I forhold til kommunikationen i teamet er den blevet bedre, da der er 
indført daily stand-up.  
• Tidspunktet for daily stand-up har været en belastning i stedet for en hjælp. Når det er 
sagt er det et godt redskab for at holde processen i gang i løbet af sprintet.  
• Interviewnote: Intervieweren skal prøve at snakke langsommere, så det er lettere at 
transskribere efter.  

  
Identify and order the major items that went well and potential improvements; and,   

• Stand-up mødet ændret tidspunkt  
• Fokusér på at lyden i interviews bliver god fremover  
• Overblik over opgaven  

  
Create a plan for implementing improvements to 
the way the Scrum Team does its work.   

• Stand-up 16:00 fremover – samme dag  
• Mødeplan oprettet i teams  
• Arbejdsdag 11-16 onsdag 1/5-2019  
• Sprinten slutter mandag, hvor der er møde 11-13 igen  

  
Gennemgang af analysedelen  
Sprint Backlog  

• Trin 1, 2 og 5: Emil og Christian  
• Trin 3 og 4: Anton og Mikkel  
• Trin 6: Marcus og Stefan  
• Gennemlæsning af alle tekster for store rettelser – dvs forståelses forstyrrende og 
relevans.  

o Alle læser dem man arbejder sammen meds tekster  
• 7000 tegn med mellemrum per mand  
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Møde 15: (06-05-19) 

 

• Ny sprint backlog udskudt til onsdag ved arbejdsdag kl 11, da vi skal have færdiggjort 
trin-modellen.  
• Krav til onsdag:  

• Trin-modellen skal være HELT færdig  
• Dvs:   

• Brug rigtig citation -> APA (Det SKAL være APA. Kig evt. dokument 
med apa fra AU)  
• Kig evt. noter der er ift. feedback på diverse trin  
• Igen brug af forkortelser (forkortelser bruges ikke i akademiske 
tekster)  
• Juster tekst ud til margenerne  

  
Vurdering af det forhenværende sprint  
  
Review meeting:   
Under dette møde viser teamet frem, hvad de fik udarbejdet under sprintet til 
deres shareholders og productowner.   
  
Retrospektet:   
Et sprint retrospekt går over, hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt i løbet af det 
sprint, som lige er overstået, med særlig fokus på at finde ting der kan forbedres til næste 
sprint.   
  
  
Planlægning af nyt sprint  
  
I starten af hvert sprint burde der holdes et møde med tre hovedpunkter:    

1. Sprintets mål, der beskriver hvad teamet skal præstere i det kommende sprint    
2. En sprint backlog, som er en oversigt over ting de skal inddrage i sprintet    
3. En liste over acceptable kriterier for hver opgave der skal udføres.  

  
Når det kommer til step 2 af mødets 3 hovedpunkter, nemlig valg af ting fra backloggen, er det 
igen en process med 2 steps:   

1. Der vælges emner ud fra hele projektets backlog.     
2. Disse emner opdeles derefter i manøvrerbare opgaver, der kan fuldføres i løbet af det 
kommende sprint.  

  
  
Til debat  
Demo/Review kunne udføres ved at skrive direkte i en master fra starten eller alternativt 
sætte udført arbejde ind i en master inden sprintets afslutning således at sammenhængskraft 
(overgange fra en tekst til en anden) og samlet overblik forøges for alle i teamet.   
Ovenstående forslag kunne også forbedre conceptet om Increments.   
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Increments er summen af alle de backlog items, som er gennemført under et sprint og alle 
tidligere sprints. I slutningen af et sprint skal alle incrementerne være færdige således at de er 
I et brugbart stadie, samtidig skal de opfylde teamt kriterier for “færdig”. Increments skal 
være i et brugbart stadie, uanset om POen vælger at udgive produktet eller ej. Med “færdig” 
menes at teamet beslutter sig for hvad “færdig” betyder for dem, og skal 
derfor selfølgelig opnå, hvad de beslutter sig for.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 134 

Møde 16: (14-05-19) 

• Skal der inddrages mere for at TSA bliver inddraget i opgaven?  
o Inddrag flere artefakter i trin 2. udenfor Scrum  

  
• Meta tekst skal altid være tilstede, samt indledning  
• Forklar figurer -> altid  
• Forklar koblingen til problemformulering  
• Sprint retrospekt er ikke iterativ -> sprintet er. I retrospektet er den læringsmæssige 
del af scrum. Ikke iterative.  

 

• Inddrag User Stories i artefakter  
o Jesper boeg sendte noget om user stories  

• Meta informationer – kunne være vi ikke havde fanget nogen.  
o Utilsigtede effekter -> kobler vigtigste effekter til afsnittet. HUSK Product Owner  

• Husk figurtekster   
o Trin 4: figur giver struktur til resten af afsnittet.  

• Trin 5: Planning Poker bliver brugt til at estimere. Dette er dog svært i starten og læres 
først efter længere tid. Der kan nævnes andre ting her. Der ligger måske noget teknologi 
i dem. ”algoritmer”. Gemmer sig bag processen -> styrer økonomien. Svært at finde den 
endelige pris for produktet.   
• Største usikkerhed. Hvor godt hænger analysen sammen med problemformulering?  
• Utilsigtede effekter: folk har svært ved at arbejde selvstændigt.   

  
Marcus Noter:  

• Trello i Scrum.  
• Perspektivering af udvikling i forløbet – egne erfaringer – Perspektivering af koblingen 
mellem de to dimensioner.  
• Kanban for en håndgribelig teknologi.  
• Meta tekst TRIN 1.  
• Trin 2. Sprint iterativ – fejl.  
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• Trin 2. Artefakter User story  
• Kommenter alle figurer og modeller – hold læseren i hånden.  
• Problemformulering passer ikke helt overens med TRIN model.  
• PROBLEMFORMULERING: Vi starter med en bred analyse for at identificere Scrum, og 
derefter vil vi gå mere i dybden med det der ”stritter” ud.  
• Pamflet – Skal indgå figurer.  
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Møde 17: 21-05-19 
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