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Abstract 
This paper is set to investigate the adoption of the Agile methodology in an IT-

department in a larger company, and ultimately try to highlight what sort of 

cultural conditions that will ease the Agile transition. We will underline such 

cultural conditions through the use of empirical analysis of interviews and 

empirical data. We have decided to set up two hypotheses, and through our 

research within the scope of the aforementioned parameters, we will attempt to 

approve or disapprove such hypotheses. We have concluded that agile can be 

perceived as a culture, and when introduced into a new environment scepticism 

of such culture will become apparent and create obstacles. 
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Indledning 

 

Problemfelt  

Vores problemfelt udgør vores emneafgrænsningen der har til formål om at få 

undersøgt hvad en IT-afdeling i en større virksomhed oplever ved adoptering af en 

agil, og hvordan den proces foregår når de vælger et agilt framework som et 

alternativ til traditionelle designprocesser som vandfalds-modellen der hidtil har 

været brugt i software virksomheder. (Stellman & Greene, 2014, s. 15-16)  

En gruppe af 17 eksperter grundlægger agil, og udgiver det igennem det Agile 

Manifest i 2001, som indeholder de 12 principper agil arbejder med og de fire 

kerneværdier. (Moreira & Lester & Holzner (2010), s. 7) Drivkræfterne der 

argumenterer for Agile påstår at processen formindsker udviklings omkostninger 

i både tid og penge, levere produkter der er tættere på, hvad kunden ønsker 

sammenlignet med andre metoder, samt at det involverer kunden som en del 

udviklingsprocessen. (Moreira & Lester & Holzner (2010), s. 6) 

En undersøgelse foretaget af Harvard Business i 2011 som undersøgte 1.471 

forskellige virksomheder, belyser et reelt problem, når virksomheder vælger at 

inkorporerer eller opdatere deres IT-systemer. Resultatet af disse undersøgelser 

viser, at budgettet langt overstiger det forventede budget, og at IT-systemet er så 

avanceret og komplekst, at det lider af høje vedligeholdelsesomkostninger eller fejl 

i koden, der kan invalidere en organisations evne til at levere produkter. Dette 

fænomen kalder de for ”Black Swan projekter”. Et eksempel på dette var den 

amerikanske koncern K-Mart, som valgte at investere 1,4 mia. US dollars på et 

projekt, der havde til formål at modernisere deres IT-system og stille dem bedre 

rustet til at konkurrere med WalMart. Et år senere viste det sig, at IT-systemet 

var alt for komplekst, hvilket resulterede i høje vedligeholdelses-omkostninger, et 

klassisk eksempel på et IT-system der ikke er udviklet agilt, med andre ord et 

system der blev alt for komplekst. Resultatet af den beslutning har haft drastiske 

konsekvenser for K-Mart, der allerede i 2002 var indgivet til konkurs. (Flyvbjerg 

& Budzier, 2011) Vi finder derfor en relevant problemstilling i at få undersøgt, 

hvad der får agil til at fungere.  
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Vores tilgang ville være at få redegjort for teoretiske metoder, der forklarer agil-

udvikling og dets tilhørende frameworks, samt kultur, ud fra en 

videnskabsteoretisk vinkel, der forsøger at besvare problemstillingen med 

udgangspunkt i deduktion. 

 

Problemformulering  

Hvordan påvirker eksisterende kultur i en IT-afdeling, der befinder sig i en større 

virksomhed, adoptionen af agil-udvikling? 

 

Arbejdsspørgsmål 

Hvad er agil? 

Hvordan kan agil ses som en kultur? 

Hvilken udfordringer ligger der ved adoption af agil-udvikling i en IT-afdeling? 

 

Vores videnskabsteoretiske tilgang og overvejelser 

Følgende afsnit om vores videnskabsteoretiske tilgang er baseret på 

Problemorienteret projektarbejde: en værktøjsbog kapitel 8 skrevet af Poul Bitsch 

Olsen og Kaare Pedersen. 

Vores problemformulering lægger op til empiriske undersøgelser, hvor vi ønsker 

at opsætte nogle regler omkring adoptionen af agil-udvikling. Vi ville umiddelbart 

til at starte med tage et positivistisk syn på vores projekt. Dette ville betyde, at vi 

skulle uafhængigt af teori observere et stort antal virksomheder, som har eller er 

i agil adoptionsprocessen. Vi skulle så kunne ud fra virksomheder, hvor det har 

været en succes, opsætte nogle regler, som virksomheder ville kunne følge for en 

sikker og succesrig overgang til agil-udvikling, som ville have været bygget op af 

observationer af virksomheder, som har gennemgået dette skift. Vi ser dog en 

problematik i denne fremgangsmåde i forhold til vores projekt, da den 

teknologiske verden er en altid udviklende verden, hvor en opsat regel hurtigt kan 

blive forældet og dermed forkert grundet udvikling og ny og bedre forståelser af 

den teknologiske verden. 
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Vi har derfor valgt ud fra vores problemformulering og vores valgte epistemologi 

at arbejde lidt i samme gren. Vores projekt lægger op til en empirisk tilgang, dog 

inden for et altid udviklende felt, derfor har vi valgt at gøre brug af metodologisk 

objektivisme. Vi arbejder empiristisk og ønsker at opsætte eller bekræfte nogle 

falsificerbare regler omkring kulturelementer i en virksomhed, som kan have 

konsekvenser for en overgang til agil-udvikling. Det er en videnskabsteori som 

stammer fra kritik af positivismens verdensforståelse. Det var Karl Popper, som 

kritiserede positivismens verdenssyn og lagde grund for den kritiske rationalisme, 

som arbejder ud fra falsificerbare hypoteser om verden. Falsificerbare hypoteser 

er opbygget på den måde, at de skal kunne testes, genvurderes og der skal gennem 

genvurdering kunne komme frem til at en fejl i hypotesen. 

Den kritiske rationalismes ontologi er af samme forståelse som positivismen, 

nemlig at der arbejdes med, hvad der er tilgængeligt gennem vores sanser. Verden 

er opbygget af viden, som kan beskrives gennem teorier, dog er sandheden af 

udarbejdede teorier ikke en konstant, da teorier altid er falsificerbare, som 

forudsætter, at der arbejdes ud fra deduktion. 

Det er deduktion vi har brugt til udarbejdelsen af vores projekt. Vi har ud fra et 

interview udarbejdet nogle hypoteser, som vi tester i vores rapport gennem 

empiristiske undersøgelser, hvor vi vil forsøge og falsificere vores hypoteser for at 

bevise fejl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V1924809956 Agil-udvikling som kultur 17. december 2019 

Side 6 af 50 
 

Teori  
 

Agil-udvikling 
 

Præsentation af det agile manifest  

Tilbage i februar 2001 vælger 17 af verdens førende softwareudviklere og 

projektledere at samles og finde et fælles ståpunkt for, hvad der danner rammerne 

for god softwareudviklings-ledelse. Af dette møde opstod det agile manifest, som 

stadig denne dag i dag kan findes på agilemanifesto.org. Det agile manifest består 

af fire værdier og 12 principper. De fire værdier er som følger: 

Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer 

Velfungerende software frem for omfattende dokumentation 

Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling 

Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan 

Der er værdi i punkterne til højre. 

Men vi værdsætter punkterne til venstre højere. (Beck et al. 2001) 

Den først værdi vi støder på i det agile manifest er ”individer og samarbejde frem 

for processer og værktøjer” Mark C. Layton forklarer i sin bog ”Agile Project 

Management for Dummies” fra 2012, at essensen af denne værdi er 

kommunikation. Han udvider med, at mindre samtaler under et projekt nogle 

gange kan løse komplekse problemstillinger, og at kommunikation over for 

eksempel e-mails eller skype ender med at distrahere udvikleren fra den egentlige 

opgave. 
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Den anden værdi i det agile manifest er ”Velfungerende software frem for 

omfattende dokumentation” målestokken for et agilt projekt er hvor meget 

velfungerende software, teamet kan producere, dette er hvad agil sætter som 

hovedmålet ved udvikling. Der understreges dog her at dokumentation ikke er 

forbudt, tværtimod, dokumentation er essentielt for god softwareudvikling, men 

at man ikke skal overdokumentere. Udvikleren skal kun have nødvendig og præcis 

dokumentation, så de kan holde fokus på agils hovedformål velfungerende 

software. (Layton & Ostermiller, 2017) 

Den tredje af de agile værdier er ”Samarbejde med kunden frem for 

kontraktforhandling” det er her vigtigt at vide, at mange af forgængerne til agil, 

såsom vandfald, gør meget ud af kontraktforhandlingen. Dette gør de fordi, at der 

i kontraktforhandlingen ligger det der hedder en kravsspecifikation, som er en 

liste over hvad kunden vil have softwaren indeholder. Agil prøver netop at gøre op 

med denne måde at udvikle på. Når man udarbejder en kravsspecifikation, 

udvikles den nemlig på det punkt i processen hvor kunden og udvikleren ved 

allermindst om produktet. Denne værdi omhandler altså at kunden og udvikleren 

samarbejder undervejs i processen, således kunden kan påvirke hver ny iteration 

af produktet. (Layton & Ostermiller, 2017) 

Den fjerde og sidste værdi i det agile manifest er ”Håndtering af forandringer frem 

for fastholdelse af en plan” Det helt essentielle ved at være agil er at man hele 

tiden er forandringsparat i forhold til sin målsætning, og det er her ordet agil 

kommer ind i billedet, agil betyder ” hurtig, let og smidig i sine bevægelser 

– sjældent” (Det Danske Sprognævn, 2019) 
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Udover disse 4 værdier består det agile manifest af 12 principper, disse støtter op 

om de 4 hovedværdier. Vi kommer ikke minutiøst til at gennemgå de 12 

principper, da dette er unødvendigt, og da mange af principperne forklarer sig 

selv. 

1. Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds gennem tidlige og løbende 

afleveringer af værdifuld software 

2. Vi imødekommer ændringer i krav, også selvom de fremkommer sent i 

udviklingen. De agile processer sikrer at ændringer er til kundens fordel. 

3. Løbende levering af velfungerende software, jo hyppigere des bedre. 

4. Forretningsrepræsentanter og udviklere skal samarbejde dagligt gennem 

hele projektet. 

5. Opbyg projekterne omkring motiverede personer. Giv dem de rette 

omgivelser og den nødvendige støtte, og stol på at de kan klare opgaven. 

6. Den mest effektive kommunikationsform er samtale ansigt til ansigt. 

7. Fungerende software er den primære måde at måle fremdrift på. 

8. Agile processer fremmer bæredygtig udvikling. Systemejere, udviklere og 

brugere bør til enhver tid kunne opretholde et fast udviklingstempo. 

9. Fokus på teknisk ekspertise og godt design fremmer den agile udvikling. 

10. Enkelhed, defineret som kunsten at maksimere mængden af ikke udført 

arbejde, er essentiel. 

11. De bedste arkitekturer, krav og designs stammer fra selvorganiserende 

teams. 

12. Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over, hvordan den kan blive 

mere effektiv, og tilpasser sin adfærd derefter. 

Det der oftest skaber problematikker i forståelsen af det agile manifest er ikke 

hvorvidt man skal vægte ansigt-til-ansigt kommunikation højt, men hvorfor 

det har stor betydning. Der er dybere lag til de agile principper, som vi ikke får 

dokumentation for i det agile manifest, det er erfaringsbaseret. De mennesker 

der har skrevet det agile manifest har skrevet de 12 principper baseret på deres 

erfaring, hvilket også betyder, at der ikke ligger statistik eller dokumentation 

til grund for dem. 
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Agile frameworks 
 

Scrum 

Et agilt framework er en metode der baserer sig på det agile manifest, ofte er de et 

godt udgangspunkt for den agile udvikling. Ideen er, at det agile team kan bruge 

de agile frameworks som udgangspunkt, og undervejs itererer på selve udviklings-

metoden.  

Scrum er et Agilt framework, udviklet af Ken Schwaber og Jeff Sutherland, som 

tilsammen har udgivet The Scrum Guide. Begge er blandt de 17 mennesker, der 

originalt udarbejder det agile manifest tilbage i 2001. Scrum har eksisteret siden 

1993, men bliver først formaliseret i 1995. Det har lige siden været i brug i 

virksomheder, der ønsker kontrol og overblik under arbejdet på komplekse 

produkter. Scrum bør ikke opfattes som en teknik, proces eller konkret metode, 

men et fleksibelt framework, der inkorporer forskellige processor og teknikker, der 

skal skræddersyes til det virksomhedsmiljø, man befinder sig i. (Schwaber & 

Sutherland, 2017)  

Scrum er et framework der definerer sig selv som værende ”Lightweight, Simple 

to understand, Difficult to master.” (Schwaber & Sutherland, 2017) Frameworket 

lægger op til at arbejde i hold, som man kalder for Scrum teams. Disse hold har 

hvert deres egne interne roller, events, artefakter og indbyrdes interaktioner. 

Formålet ved frameworket i Scrum’s egne ord:” Scrum is a framework for 

developing, delivering, and sustaining complex products.” (Schwaber & 

Sutherland, 2017) 

Rollerne i Scrum 

Scrum teamet består af tre roller, en Product Owner, en Scrum Master og Udvikler 

Teamet, hver med deres egen rolle i softwareudviklingsprocessen. Teamet skal 

være selvorganiserede og være ”Cross-functional”, altså have alle de kompetencer 

som Scrum teamet har brug for internt således de ikke skal ud og hente 

kompetencer fra folk udenfor teamet. 
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Product Owner 

Product Owneren’s rolle er forklaret i Scrum guiden således: ” The Product Owner 

is responsible for maximizing the value of the product resulting from work of the 

Development Team.” (Schwaber & Sutherland, 2017) Hvordan dette opnås, 

kommer helt an på den organisation, der skal implementere Scrum frameworket. 

Product Owneren skal ifølge Scrum guiden kunne: 

• Klart udtrykke Backloggens (se afsnit om Scrum artefakter) elementer. 

• Sortere elementerne I Backloggens, dette er essentielt da opgaverne øverst 

i backloggen er dem Product Owneren mener er vigtigst at få lavet. 

• Optimere værdien af udviklet-teamets arbejde. 

• Forsikre at Backloggen er: Synlig, transparent, forståelig for alle, og at det 

er tydeligt hvilke opgaver udvikler-teamet skal i gang med. 

• Forsikre at udvikler-teamet forstår de elementer der er i backloggen. 

 

Udvikler-teamet  

Udvikler-teamet er et selvorganiseret hold af software udviklerer der er Cross-

functional, og i Scrum må de ikke have individuelle roller. Der må heller ikke 

eksistere undergrupper. Det vigtigt her at vide at trods at de individuelle 

udviklere har deres ”egne” opgaver og specialiseringer, så er ansvaret fordelt 

mellem alle medlemmer af gruppen, der er altså ikke noget der hedder at en 

bestemt opgave er et medlems ansvar, hele gruppen står med ansvaret for at 

opgaven bliver klaret. Størrelsen på udviklerteamet bliver forklaret således: 

”Optimal Development Team size is small enough to remain nimble and large 

enough to complete significant work within a Sprint.” Der bliver ikke sat specifikt 

tal på størrelsen af teamet, men mindre end tre bliver for lidt, og ud fra dette 

punkt må gruppen så selv vurdere hvilken størrelse der passer bedst. 
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Scrum Masteren 

Scrum Masteren har ansvar for at støtte op om og fremme Scrum i teamet, dette 

gør Scrum Masteren ”… by helping everyone understand Scrum theory, practices, 

rules, and values.” (Schwaber & Sutherland, 2017) Scrum masterens hjælp kan 

deles op i tre den hjælp de yder til Product Owneren, den hjælp de yder til 

Udvikler-teamet og den hjælp de yder til organisationen  

Product Owneren bliver blandt andet hjulpet ved: 

• At forsikre at mål, backlog elementer og produktet er forstået af alle i 

Scrum-Teamet så vidt muligt. 

• At finde teknikker til styring af backloggen. 

• Forsikre at Product Owneren ved hvordan produkt Backloggen skal 

håndteres. 

Udvikler Teamet bliver blandt andet hjulpet gennem: 

• Coaching af holdet i selvorganisering og Cross-functionality. 

• At fjerne fjerne forhindringer for teamets arbejde. 

• Facilitere Scrum events såsom daily standup. 

Organisationen som helhed bliver blandt andet hjulpet gennem: 

• At lede og coache organisationen i adopteringen af Scrum frameworket. 

• At samarbejde med andre Scrum master for at øge effektiviteten af Scrum 

i organisationen. 

• Samt at planlægge Scrum implementeringer i organisationen. 
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Scrum events  

Sprintet er Scrums hjerte og ligger forud for alle Scrum events, uden sprintet kan 

Scrum simpelthen ikke fungere. Sprintet er en afgrænset tidsperiode der er under 

en måned, og ideen er således at man i starten af ethvert sprint aftaler hvilke 

opgaver der skal udføres i det næste sprint, og slutter sprintet med et retrospektiv 

som vi kommer ind på senere. Reglerne for sprintet er:  

• Under sprintet må der ikke ske nogle forandringer der kan sætte 

sprintmålet i farer 

• Kvalitetsmål må ikke forminskes 

• Og scopet som er hvad der skal laves under et sprint, kan blive 

genforhandlet mellem Product Owner og Udvikler Teamet undervejs, hvor 

man står med mere viden. 

• Et sprint kan blive stoppet men kun Product Owneren har autoriteten til 

at stoppe et sprint. 

 

Sprintplanlægning 

Sprintets planlægning er essentiel for at sætte målet for sprintet, sprintlægningen 

er et samarbejde mellem alle medlemmer af teamet, det vil sige også Scrum 

Masteren og Product Owneren. I sprintlægningen skal man igennem nogle emner. 

Det første er ”What can be done this Sprint?” det andet er ”How will the chosen 

work get done?” og til sidst aftales et ”Sprint Goal” eller et sprintmål. Det er 

vigtigt, at teamet samarbejder om denne proces og at emnerne bliver 

gennemdiskuteret, sprintlægningen bør maks tage otte timer, hvis man 

planlægger for en hel måned og mindre for kortere sprints. 
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Daily Scrum 

Daily Scrum er også kendt som det daglige stand-up møde, mødet bør tage 

maksimum 15 minutter og skal holdes dagligt. Det bliver også kaldt for et stand-

up møde fordi ideen netop er at mødet skal tage så kort tid at man slet ikke når at 

sætte sig ned, eller finde nogle redskaber såsom notesblokke frem. Målet ved 

mødet er at alle i gruppen får en følelse for hvor langt i processen projektet er, og 

om der eventuelt er kommet nogle udfordringer som medlemmerne skal tage 

hensyn til. Scrum Guidens eksempel på hvilke spørgsmål man kunne stille på et 

stand-up møde er således: 

• What did i do yesterday that helped the Development Team meet the Sprint 

Goal? 

• What will I do today to help the Development Team meet the Sprint Goal? 

• Do I see any impediment that prevents me or the Development Team from 

meeting the Sprint Goal? 

(Schwaber & Sutherland, 2017) 

 

Sprint Review 

Sprint Reviewet bliver holdt I slutningen af hvert Sprint her inviteres alle 

interessenter i produktet så der kan vises hvor langt produktet er nået, samt at 

der kan samarbejdes om hvad der skal ske fremadrettet. Målet med sprint 

reviewet er at: “ … elicit feedback and foster collaboration.” (Schwaber & 

Sutherland, 2017) Resultatet af et Sprint Review er at Produkt Backloggen er 

blevet revideret og sorteret, og at det er klart hvilke Backlog elementer der skal 

indgå I næste Sprint. 
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Sprint Retrospective 

Sprint Retrospektivet bliver ligesom Sprint Reviewet afholdt i slutningen af 

Sprintet, men har et andet formål. Hvor Sprint Reviewet er meget produkt 

orienteret, er Sprint Retrospektivet mere indadvendt. Det er her teamet som 

helhed får mulighed for at reflektere og diskutere hvad der kan forbedres i næste 

Sprint. Scrum Guiden formulerer Retrospektivets formål således: 

• Inspect how the last Sprint went with regards to people, relationships, 

process and tools. 

• Identify and order the major items that went well and potential 

improvements. 

• Create a plan for implementing improvements to the way the Scrum Team 

does its work (Schwaber & Sutherland, 2017) 

Scrum Artifacts 

Vi har nu været inde på Scrums roller og ceremonier, det sidste punkt i Scrum 

Guiden er Scrums Artifakter, og her er der tre: Produkt Backlog, Sprint Backlog 

og Increment. 

• Produkt Backloggen som oftest bare refereres til som Backloggen er en 

sorteret liste over samtlige specifikationer Product Owneren på daværende 

tidspunkt i processen ved, at produktet skal indeholde. 

• Sprint Backloggen er ligesom Produkt Backloggen en sorteret liste den 

gælder dog kun for det nuværende sprint for teamet, og giver udviklerne 

overblik over hvad der skal udvikles inde for sprintet. 

• Incrementet er en liste der inderholder alle de opgaver der er blevet 

færdiggjort. 
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Extreme Programming 

Et af de mere kendte agile frameworks er Extreme Programming, der primært er 

fokuseret på programmering og udvikling af software. Hvor et framework som 

Scrum godt kunne implementeres i andre former for projekter end software, er 

Extreme Programming meget specifikt i dets metode. Extreme Programming er 

opdelt efter fem regler:  

- Planning som omhandler planlægning af udviklingsprocessen. 

- Managing som omhandler hvordan processen skal administreres. 

- Designing som omhandler hvordan skal man designe systemet. 

- Coding som omhandler hvordan selve system-koden skal kodes.  

- Testing som handler om hvordan systemet skal testes rent teknisk. 

I sin essens er Extreme Programming bare et framework, der dog er væsentligt 

mere teknisk end Scrum er. Extreme Programming bliver udviklet før det agile 

manifest af Kent Beck som også er en af de 17 der udarbejder det agile manifest. 

 

Waterfall 

Vi vil her redegøre for en af de mest udbrede udviklingsmetoder, som blev brugt 

før agil, og stadig bliver brugt i dag. Vi redegør for vandfaldsmodellen, fordi agil-

udvikling prøver at gøre op med nogle af ulemperne ved vandfaldsmodellen. 

Vandfaldsmodellen kendt på engelsk som Waterfall, blev først skrevet om i 1970 

af Walter Royce. (Layton & Ostermiller, 2017) Vandfaldsmodellen er opbygget 

meget anderledes en agil udvikling, og står netop i kontrast til agil. Det gør det 

blandt andet ved udformningen af et vandfaldsprojekt, hvor man starter 

vandfaldsudvikling med en kravsspecifikation. Kravsspecifikationen er en del af 

kontraktforhandlingerne, og har til formål at dokumentere samtlige features det 

endelige produkt skal have.  
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Når kravsspecifikationen er udarbejdet, er den ofte fastsat og kan ikke ændres, 

præcis fordi det er en del af den kontrakt der er blevet 

udarbejdet. Vandfaldsmodellen er også baseret på, at når et skridt er taget, kan 

man ikke gå tilbage, derfra rykker man kun fremad. Så hvis teamet for eksempel 

har været igennem requirement analysis og er gået videre til systemdesign, kan 

teamet ikke gå tilbage til requirement analysis, hvis de føler, det er nødvendigt. 

Vandfaldsmodellen er altså ikke baseret på korte timeboxede1 iterative processer, 

men på en stor proces, som man ikke itererer på undervejs. (Layton & Ostermiller, 

2017) Vandfalds-modellen har mødt hårdt kritik i overgangen til det agile for 

mange virksomheder, men har selvfølgelig også haft sine fordele. For eksempel 

tilbyder vandfaldsmodellen, at man kan prissætte projektet på forhånd, hvorvidt 

dette er succesfuldt er måske op til debat, men det jo langt fra alle vandfalds-

projekter, der er fejlet.  

 

Kultur 

Vi vil i dette afsnit afdække, hvad kultur er, og hvordan kultur kan ses og skabes 

i en virksomhed. Vi vil se på niveauer af kultur i en virksomhed, samt hvordan de 

hænger sammen og danner en virksomhedskultur.   

 

Generel kultur 
 

Kultur er et svært begreb at definere. Kultur som begreb har og bliver brugt i 

mange forskellige sammenhænge og har forskellige betydninger afhængigt af 

hvem du spørger. Vi vil nu afdække den definition af kultur, vi bruger gennem 

vores rapport.  

 

 

 
1 En timebox er at sætte noget i en bestemt tidsramme. 
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Kultur påvirker måden noget gøres på. I folkeskolen hvis du skulle på toilettet, så 

tog du hånden op og ventede på, at læreren gav dig lov til at gå på toilettet. Dog 

er kultur ikke alt, vi gør. Kultur er ikke en måde vi mennesker eller et enkelt 

individ agerer med verden på. Dette betyder, at kultur er noget som er lært og 

ikke arvet. Kultur findes i socialgrupper. Alle er del af socialgrupper, og alle har 

forskellige roller afhængigt af hvilken gruppe, der ses på. En socialgruppe kan for 

eksempel være, det land du er født eller bor i. Kultur ligger mellem den 

individuelle og menneskets naturlige måde at gøre noget på.  (Spencer-Oatey, 

2012, s. 4-7) 

Her ses en figur som illustrerer skællet mellem menneskelig natur, kultur og 

personlighed. Som figuren her viser, så er menneskelig natur universelt og noget 

man arver. Kultur adskiller sig i og med, at kultur er noget som læres og findes i 

socialgrupper. Personlighed er individuel hos mennesker og arves og læres, når 

der interageres med verden. 

  

 

(Spencer-Oatey, 2012, s. 6) 
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Et eksempel på forskellen på disse 3 stadier, kan ses, hvis man undersøger 

spisevaner hos socialgrupper. Kultur påvirker, det vi spiser, men ikke om vi 

spiser. Det at spise er menneskelige natur, dog er mængden, og hvad vi spiser en 

del af vores kultur. Hvor du som person måske har nogle præferencer til, hvordan 

du bedst kan lide din mad. Dog er kultur lige så meget individuelt, som noget vi 

har tilfælles. Et eksempel på dette kan være det at fejre fødselsdage. Nogen går 

meget op i at fejre og blive fejret, hvor andre ser det som en betydningsfuld dag, 

dog uden og fejre det. Dette betyder, at individer kan have et forskelligt syn på en 

bestemt del af kulturen, selvom det stadig er den samme kultur. Dette viser blandt 

andet, at forståelsen af kulturen kan være forskellig blandt individer i en 

socialgruppe, og spredningen og påvirkningen af ens “egen” kultur sker socialt. 

Kultur er altid en udviklende proces og du lærer kultur fra folk du har kontakt til, 

om det er folk på internettet eller din familie. (Spencer-Oatey, 2012, s. 7-14) 

 

Organisationskultur 

Organisatorisk kultur er svært at definere, da en organisation er svær at definere. 

Det er vigtigt, at når organisatoriskkultur skal undersøges, at der faktisk er noget 

kultur at undersøge. Dette betyder, at nye organisationer eller organisationer med 

stor udskiftning af medarbejdere har meget svært ved at opbygge en kultur som 

organisation, da det er individer som opbygger kulturen og skaber en fælleshed 

omkring organisationen. Edgar H. Schein beskriver organisatorisk kultur 

således:  

“Culture can now be defined as (a) a pattern of basic assumptions 

(b) invented, discovered, or developed by a given group, (c) as 

it learns to cope with its problems of external adaptation 

and internal integration, (d) that has worked well enough to be considered valid 

and, therefore (e) is to be taught to new members as the 

(f) correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” (Schein, 

E. H. (1990). “Organizational culture.” American Psychologist.)  
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Han siger her, at når en given gruppe har oplevet pres eller problemer, så vil 

gruppen udarbejde en løsning på problemet, bekræfte at den virker og derefter 

adoptere den som en del af deres kultur. 

 

Niveau af kultur 

Organisationskultur har lag og kan metaforisk sammenlignes med et æg. Et æg 

har tre lag, sin ydre skal (artefakter), som kan ses med det samme uden direkte 

kontakt med ægget, så er der æggehviden (værdier), som er det første man 

kommer til efter at have fjernet skallen, og til sidst kommer man til midten, altså 

æggeblommen (antagelser), som er den inderste del, og den sværeste del at komme 

til. Sådan kan organisationskultur også ses.  

Organisationskultur manifesterer sig i forskellige niveauer:  

• Observable artifact  

• Values  

• Basic underlying assumptions  

  

(Schein, 1984, s. 4)  
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Artefakter 

Socialgrupper har visse synlige artefakter, som kan observeres. Disse 

observerbare artefakter kan for eksempel være:  

• Hvordan folk agerer og taler sammen  

• Følelsen af stedet eller omgivelserne  

• Alt synligt  

Det er data, som er let tilkommelig, dog er denne data svært at analysere på, da 

det kan være meget svært at se, hvorfor en organisation gør som den gør. 

 

Værdier 

Dette er en organisations synlige værdier, disse værdier kan for eksempel være:  

• Demokratisk  

o Ledere er lettilgængelige, mulighed for at komme med forslag eller 

ændringer 

• Innovativ  

o Der skal laves nye og bedre løsninger, samtidig med at det skal gå 

hurtigere  

• Family  

o Organisationen holder sammen som en familie  

• Ideologi  

• Normer  

For at finde frem til disse værdier for en organisation, skal der skabes en direkte 

kontakt til virksomheden for eksempel gennem interviews eller surveys. 
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Antagelser (assumptions) 

Dette er måden, hvorpå de værdier en organisation har faktisk bliver realiseret. 

Der skal observeres over længere tid, og holdes øje med selv mindre detaljer, da 

der her kan ses om værdierne faktisk passer til den måde, hvorpå organisationen 

faktisk arbejder.  

• Demokratisk  

o Bliver der faktisk foreslået ændringer, og hvis der gør, hvordan bliver 

det gjort. 

• Innovativ  

o Der skal laves nye og bedre løsninger, samtidig med at det skal gå 

hurtigere, men det kan også betyde, at det forventes at 

medarbejderne tager chancer. 

• Family  

o Organisationen holder sammen som en familie, men det kan også 

betyde at der sættes store forventninger, og måske højere end der 

burde.   

 Dette betyder, at når der er dannet en forståelse for de artefakter og værdier en 

organisation har, så kan der begyndes på en udarbejdelse af den faktiske 

virksomhedskultur. 
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Metode 
 

Interview 

Vi vil i dette afsnit beskrive vores motivation for valget af interview som metode, 

og hvordan den kan gavne vores forskning. Vi vil derudover redegøre for de 

forskellige interviewformer, samt fremstille vores overvejelser omkring vores valg 

af den semistrukturerede interviewform. Vi vil beskrive vores proces og 

overvejelser ved udarbejdelsen af vores interviewguides, samt de forberedelser vi 

har gjort os op til vores interview med BestBrains. Vi vil beskrive vores proces for 

valg af informanter, og hvorfor vi mener, at vi kan gøre brug af vores interviews 

til gavn for vores forskning. 

Vi har valgt at bruge interview som en metode, da vi ønsker en detaljerig forståelse 

for nogle af de problemer, som opleves i en IT-afdeling ved adoption af agil-

udvikling. Interview som metode kan hjælpe os med at forstå, hvordan overgangen 

opleves og samt forstå de problemer som, der bliver stødt på under adoptionen af 

agil-udvikling. 

 

Det kvalitative interview 

Vi ønsker igennem vores forskning at forstå fænomener, som opstår, når en 

virksomhed overgår til agile metoder. Derfor er det essentielt at bruge en metode, 

som især er god til at forstå stemninger og oplevelser hos mennesker, som har 

oplevet situationer, som vi ønsker at forske i. Et interview forgår mellem 

mennesker og har en mellemmenneskelig kontekst. Dette betyder, at der gennem 

et interview skabes noget unikt viden, da et interview ikke kan gentages, hvor 

resultaterne (data) af interviewet er de samme. Det kvalitative interview adskiller 

sig i det, det forgår mellem mennesker. Der er en vis stemning og kontekst før og 

under interviewet, som påvirker de resultater (data), der fås ud af interviewet. 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 127-131) 
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Typer af interview 

Vi vil nu se på forskellige typer af interviewformer, og beslutte hvilken form, som 

vil passe bedst til vores formål. Vi har taget udgangspunkt i Aarhus Universitets 

metodeguide omkring interview. (INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND, 

2019) 

 

Det uformelle interview  

Det uformelle interview kan sammenlignes bedst med en normal samtale. Det er 

en interviewform, hvor der ikke er nogen plan for interviewet, og kan ofte være 

spontant, altså ske på et uventet tidspunkt, ved at man ud af det blå får en god 

mulighed.  

Det er nødvendigt ved denne form, at intervieweren har en god hukommelse og er 

hurtig til at tage noter og stikord. Denne interviewform kan bl.a. bruges til at 

skabe en forståelse for et emne lidt bedre, så det kan undersøges mere præcist. 

Naturen ved denne interviewform er en normal samtale, dette betyder så, at 

dokumentationen af interviewet let kan have mangler, som kan betyde, at det kan 

være svært at bearbejde og analysere efterfølgende, og kan derfor være svært at 

drage nogle konklusioner fra. 
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Det ustrukturerede interview 

Den ustrukturerede interviewform har natur i en interviewsituation, hvor der er 

tid og fokus på interviewet som et interview fremfor bare en samtale. Den 

ustrukturerede interviewform har dog stadig ingen interviewguide, hvilket 

betyder, at informanten er meget fri. Derudover kan det også betyde, at 

informanten vil forklare sin position med egne ord. Ved valg af denne 

interviewform har intervieweren ofte et emne, som der forskes i. Dog da der ikke 

er nogen interviewguide, så kan spørgsmålene variere fra interview til interview, 

da det ikke er et nedskrevet spørgsmål. Det betyder, at spørgsmålet bliver italesat 

og formidlet til informanten gennem talesprog. Hvis der er mulighed for at 

interviewe informanter op til flere gange, så kan den ustrukturerede 

interviewform også gøre godt, da der ofte kan opstå undren efter et interview, som 

man så kan følge op på.  

  

Det semistrukturerede interview 

Den semistrukturerede interviewform bærer præg af, at der blive gjort brug af en 

interviewguide. Dette betyder, at retningen for interviewet er sat på forhånd af 

intervieweren. Dette betyder, at intervieweren har spørgsmål, som er vigtige at få 

besvaret, derfor har intervieweren på forhånd lavet en interviewguide, så der kan 

skabes noget struktur under interviewet. Interviewet bliver dog stadig holdt frit, 

og informanten er fri til at gå ud ad tangenter og bruge egne ord, uden at der bliver 

lagt ord i munden på dem. Interviewguiden skal hjælpe med at få informanten til 

at svare på vigtige spørgsmål på en naturlig måde. Der behøves ikke at gå slavisk 

gennem interviewguiden, den er der for at skabe en generel struktur eller retning 

for interviewet ikke styre det fuldstændigt. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 49-50)  

  

Det strukturerede interview  

Denne form for interview bruges, hvis der skal sammenlignes folks svar. Der 

bruges meget specifikke spørgsmål, som betyder, at du kan styre i hvilken retning 

informanten svarer. Intervieweren har et interviewskema med spørgsmål, som 

skal stilles i samme rækkefølge hver gang interviewet bliver udført, for at isolere 

informantens svar. 
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Fokusgruppeinterview 

Ved brug af denne interviewform interviewes der en gruppe af informanter. Denne 

interviewform kan være god til at afdække sociale sammenhænge i fokusgruppen 

og se på de fælles meninger, og hvordan en socialgruppe agerer sammen. Ved 

afholdelsen af et fokusgruppeinterview, så er det vigtigt, at intervieweren er 

ordfører, da en informantgruppe let kan gå ud ad tangenter som ikke er 

informative, dog er det vigtigt at vide, hvad der er og ikke er informativt, da 

samtaler mellem informanter kan være gode til at afdække forventninger og 

normer inden for en gruppe.  

  

Vi har valgt at arbejde med det semistrukturerede interview. Vi ønsker at 

gennemgå nogle bestemte emner, samtidig ønsker vi også, at vores informant skal 

have frihed nok til at svare frit på spørgsmålene, hvor der er plads til at gå ud ad 

tangenter, som vi finder relevante. Vi har derfor valgt også at udarbejde en 

interviewguide. En interviewguide giver et interview en rød tråd, og bruges som 

støtte til at skabe struktur over interviewet. Vi har nogle bestemte spørgsmål, vi 

gerne vil igennem, men det er ikke vigtigt, at de kommer i en bestemt rækkefølge, 

og vi ønsker, at informanten har friheden til at hoppe mellem spørgsmål og svare 

bredt.  (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 187-189) 

 

Interview med Morten Ulrik Sørensen fra BestBrains  

Vi har valgt at kontakte BestBrains omkring et interview med en af deres 

medarbejdere. De var så venlige at de gerne ville deltage. BestBrains er et 

konsulentfirma, som specialiserer sig indenfor rådgivning til at dygtiggøre en 

virksomheds udviklere. BestBrains har mange års erfaring inden for agil 

udvikling, og på dette grundlag rådgiver de virksomheder til at blive agile. Vi fik 

kontakt til Morten Ulrik Sørensen, som arbejder som “Agil softwareudvikler 

og tech lead” hos BestBrains. Derudover beskriver BestBrains Morten således: 
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“Morten har over 20 års erfaring med ledelse og softwareudvikling, og har blandt 

andet arbejdet med kunder i telefoni-, økonomi- og shippingbranchen.  

Morten interesserer sig for den effektive udviklingsmaskine, og støtter teams 

med at indføre XP, kanban, scrum, testautomatisering og continuous delivery.”  

  

Interviewguide - BestBrains 

Forsknings spørgsmål Interview spørgsmål 

 

 

Hvorfor være agile?  

• Hvorfor 

bliver i oftest kontaktet, for at 

implementere agile?   

• Hvad er det 

virksomheder/organisationer 

forsøger at opnå ved at blive 

agile?  

 

 

 

 

 

 

Organisations struktur/kultur før og 

efter en agil forandring? 

• Kan der ses en forskel på 

strukturen og kulturen af 

organisationer før og efter en 

agil forandring? Hvilke? 

• Hvilken rolle spiller agile 

frameworks i forhold til at få 

agil til at fungere?  

• Hvad koster det at 

implementere agil?   

• Er der nogle 

implementeringsformer der er 

mere succesfulde end andre?   

• Hvilken størrelse teams egner 

sig bedst til agil?   

 

 

 

• Har du arbejdet på andre måde

r end agile?   
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Hvilken betydning har en overgang til 

agil for medarbejderne?   

 

• Hvordan mærker du forskellen 

på de to?  

• Mener du andre kunne mærke 

forskellen?  

• Hvor stor en del af 

“stemningen” ville du mene var 

et resultat af agile principper?   

  

Vi vil her beskrive vores proces ved udarbejdelsen af vores interviewguide til vores 

interview med Morten fra BestBrains.  

Vi ønskede gennem vores interview med BestBrains efterfølgende at have en 

forståelse for, hvordan agilitet kan forstås, hvor vi er i stand til at opstille nogle 

hypoteser omkring, hvad der påvirker adoptionen af agilitet i en virksomhed. 

Vi har i vores interviewguide til Morten fra BestBrains begynder vi med nogle 

indledende spørgsmål. Dette gør vi for at starte vores interview blødt og så Morten 

kan få en bedre forståelse for vores begrundelse for vores interview. Udover vores 

hovedspørgsmål er vi også interesserede i hans historie, og hvordan han kom til 

at arbejde som agil coach, da hans historie og erfaring har påvirket hans mening, 

og de detaljer er vigtige for vores forskning, så vi er opmærksomme på den bias, 

som Morten medbringer. Vi har i vores interviewguide lagt op til, at der altid er 

plads til at lave opfølgende spørgsmål. Dette er vigtigt, da vores spørgsmål er mere 

komplekse end ja og nej spørgsmål. Vi har derudover også meget specifikke 

spørgsmål omkring specifikke situationer, hvor vi ønsker, at han skal forklare 

hans arbejdsproces og hvordan han lægger en plan for at løse et problem han står 

overfor. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 190-196) 

Vi har valgt Morten som informant, da vi mener, at han har relevant viden 

omkring agil-udvikling og virksomhedskulturer, som kan hjælpe os med at svare 

på spørgsmålet omkring hvilke elementer, der skal til for at få agil-udvikling til 

at fungere. Derudover har Morten også stor erfaring som agil konsulent, hvor han 

vil have mange erfaringer med udfordringer, når der overgås til en agil-

udviklingsmetode.  
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Vi ønskede med vores interview med morten at få en bedre forståelse for, hvad 

agilitet betyder, for at etablere et fundament for vores videre undersøgelser. Vi 

ønskede derudover også at få bekræftet vores teori om, at agilitet kan forstås som 

en kultur eller en del af en kultur, så vi kan udarbejde nogle hypoteser, som vil 

bane vej for vores videre forskning. 

 

Hypoteser 

Vi er efter vores interview med Morten i stand til at udarbejde nogle hypoteser 

omkring adoptionen af agilitet, som lyder således: 

Hypotese 1  

• Kulturen i en IT-afdeling har indflydelse på adoptionen af agil-udvikling. 

Hypotese 2 

• Agilitet kræver visse kulturelementer for at kunne blomstre og udvikle sig. 

Vi vil forsøge at falsificere vores hypotese gennem empiristiske undersøgelser, som 

vi selv har udført eller gennem tidligere undersøgelser. 

 

Interview med Rune Keller fra De Forenede Dampvaskerier  

Vi vil her kort beskrive processen vi gennemgik ved udarbejdelsen af vores 

interviewguide til vores interview med Rune fra De Forenede Dampvaskerier 

samt hvorfor vi valgte ham som informant.  

Efter vores interview med Morten fra BestBrains, spurgte vi ham, om han kendte 

nogen virksomheder, som kunne være interesseret i at deltage i et interview 

omkring deres overgang til agil-udvikling. Morten vendte tilbage til os og foreslog 

vi sendte Rune en mail omkring et interview. Morten fortalte os, at Rune var IT-

direktør i De Forenede Dampvaskerier, og at hans afdeling havde lavet en 

overgang fra vandfaldsmetoden til agil-udvikling. Vi så dette som en god mulighed 

for at undersøge vores hypoteser ved udarbejdelsen af empiri, og skrev derfor en 

mail til rune. 
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Det at agilitet kan forstås som en kultur betyder, at vi kan i vores interview med 

De Forenede Dampvaskeriers IT-direktør Rune kan spørge ind til deres kultur og 

sammenligne deres faktiske kultur med, hvordan kultur og en agil-adopteret 

kultur bør/kan se ud. I vores interview med Rune er vi primært fokuseret på at 

høre omkring hans oplevelse af deres kultur i hans afdeling. Vi prøver og finde ud 

af hvorvidt deres kultur har ændret sig efter de har startet med at arbejde agilt. 

Vi vil især og så høre om de problemer de oplevede under deres overgang, og 

hvordan de løste dem. Vi ønskede at finde ud af hvilke ting fungerede for dem, og 

hvilke ting fungerede ikke. 

 

  

Interviewguide – De Forenede Dampvaskerier  

Til vores interview med Rune havde vi udarbejdet en interviewguide, som så 

således ud:  
 

Forsknings spørgsmål Interview spørgsmål 

 

 

 

 

Hvorfor være agile? 

• Hvorfor ville i gerne være 

agile?  

• Hvad var det der ikke 

fungerede ved den tidligere 

model, der gjorde at i valgte at 

tage fat i Bestbrains?  

• Hvordan 

tacklede bestbrains opgaven, 

hvilke løsninger foreslog de?  

• Støtte i på nogle problemer 

eller udfordinger under jeres 

overgang?  

 

 

 

 

 

 

Organisations struktur/kultur før og 

efter en agil forandring? 

• Arbejder i et 

framework Scrum, Kanban eller 

andet?  

• Hvordan ville du beskrive jeres 

virksomhedskultur før i er blev 

agile?  

• Hvordan ville du beskrive jeres 

virksomhedskultur efter i er 

blevet agile?  

• Hvordan ville en oversigt af et 

projekt se ud? 

• Hvordan vil du beskrive din 

kommunikation til udviklerne i 

virksomheden?  
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Hvilken betydning har en overgang til 

agil for medarbejderne?  

• Hvordan blev jeres 

medarbejdere introduceret for 

det agile princip eller var det 

noget de allerede de allerede 

var bekendt med?  

• Hvilken betydning har det haft 

for dine medarbejdere at gå 

agilt til værks?  

• Var det en succes at blive 

agile?  
 

Transkription af interviews 

Efter udførelsen af vores interview beskyttede vi os for at transskribere vores 

interviews. Det valgte vi, da vi ønsker at bruge vores interviews til en bedre 

forståelse for hvad agilitet er for en størrelse, og derudover også lave en analyse 

ud af vores interview med Rune omkring virksomheders adoption af agile 

principper. Transskription giver os muligheden for at gå mere i dybden med vores 

interviews. En transskription af et interview fra giver det struktur, som gør det 

muligt at bearbejde interviewet analytisk, og hente pointer ud af interviewet. 

 

Diffusion of innovation 

I bogen Diffusion of Innovations skriver E.M. Rogers om hvordan viden om en 

innovation bliver til en implementering og en confirmation af implementeringen, 

eller en rejection undervejs. Denne proces kalder E.M. Rogers for ”The Innovation 

Decision Proces” og processen består af fem punkter, Knowledge, Persuasion, 

Decision, Implementation og Confirmation. Vores følgende afsnit er baseret på 

dette kapitl af Rogers.  
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Knowledge 

“Knowledge occurs when an individual (or other decisionmaking unit) is exposed 

to the innovation's existence and gains some understanding of how it functions” 

(Rogers, 1983 s. 164) Det er her Rogers model starter, først og fremmest er der 

spørgsmålet om hvorvidt viden eller behov opstår først, hvor man må konstatere, 

at det nogle gange er viden der kommer først, såsom i tøjindustrien hvor der er høj 

udskiftning, men i udviklingen af pesticider til landbrug har det været behovet for 

produktet der har drevet viden. Rogers beskriver processen således: ”(...) in which 

the individual is motivated to reduce uncertainty about the advantages and the 

disadvantages of the innovation.” Altså handler processen om at reducere ens 

usikkerhed om fordele og ulemper ved innovationen gennem viden. Yderligere skal 

man holde for øje at viden eller knowledge-fasen ikke altid og faktisk ret sjældent 

leder til næste skridt, ofte fordi vi ved innovationerne eksistere, men de 

simpelthen ikke er nyttige til individets nuværende situation. 

 

Persuasion 

“Persuasion occurs when an individual (or other decisionmaking unit) forms a 

favorable or unfavorable attitude toward the innovation”     

Knowledge-fase er kognitiv og er baseret på viden, hvor persuasion-fasen handler 

mere om individets følelse i forhold til innovationen. Individet bliver i denne fase 

mere psykologisk involveret, og søger nu aktiv ny viden omkring innovationen. 

Den vigtige adfærd her er hvor individet søger informationen, hvilke beskeder 

individet modtager, og hvordan informationen bliver forstået af individet. I 

dannelsen af individets holdning til innovationen, vil individet mentalt bruge 

innovationen i nuværende og fremtidigt forventede situationer. I nogle tilfælde vil 

individet forsøge at finde social forstærkning af personens følelser i forhold til 

innovationen. Det vigtigt at understrege at selvom persuasion fasen kan betyde at 

individet har positive følelser mod innovationen, så garantere det ikke personen 

vælger at adoptere innovationen.  
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Decision 

“Decision occurs when an individual (or other decision-making unit) engages in 

activities that lead to a choice to adopt or reject the innovation”    

I beslutningsstadiet kan der ske to ting, den ene er en fuld adoption af teknologien, 

og den anden er en afvisning. Ofte sker adoptionen eller afvisningen ikke med et 

samme, og mange vil først teste produktet før de tager den endelige beslutning. 

Ligeledes er det også vigtigt at huske at det ikke kun er på dette stadie en 

afvisning eller adoption kan forekomme, hvis man for eksempel i knowledge-fasen 

glemmer innovationen igen, er det også en afvisning. Rogers skælder mellem to 

forskellige afvisninger, “1. Active rejection, which consists of considering adoption 

of the innovation (including even its trial) but then deciding not to adopt it” 

(Rogers, 1983, s. 173) og “2. Passive rejection (also called nonadoption), which 

consists of never really considering use of the innovation.” (Rogers, 1983, s. 173) 

den første er en aktiv beslutning, hvor individet frasiger sig innovationen, hvor 

den anden er stille og individet ikke over at bruge innovationen. Der er også 

tilfælde hvor processen ikke er knowledge, persuasion, decision men knowledge, 

decision, persuasion.  

 

Implementation 

“Implementation occurs when an individual (or other decisionmaking unit) puts 

an innovation into use”    

Indtil implementeringsfasen har individet egentlig kun haft innovationen i 

hovedet, det er her i implementeringsfasen den kommer til livs. Implementeringen 

sker selvfølgelig efter man har taget en beslutning om at implementere, men det 

betyder ikke at en afvisning ikke kan komme i implementeringsfasen grundet 

komplikationer i denne fase. I slutningen af implementeringsfasen kan der 

forekomme re-invention, Rogers formulere re-invention således: ” defined as the 

degree to which an innovation is changed or modified by a user in the process of 

its adoption and implementation.” Rogers skriver om nogle af grundende til at re-

invention forekommer:  

 



V1924809956 Agil-udvikling som kultur 17. december 2019 

Side 33 af 50 
 

1. Innovations that are relatively more complex and difficult to understand 

are more likely to be re-invented 

2. Re-invention can occur owing to the adapter's lack of detailed knowledge 

about the innovation, such as when there is relatively little direct contact 

between the adapter and change agents or previous adopters  

3. An innovation that is a general concept or that is a tool (like a computer) 

with many possible applications is more likely to be reinvented  

4. When an innovation is implemented in order to solve a wide range of users' 

problems, re-invention is more likely to occur.  

5. Local pride of ownership of an innovation may also be a cause of re-

invention.  

(Rogers, 1983, s. 180)  

 

Confirmation 

“Confirmation occurs when an individual (or other decisionmaking unit) seeks 

reinforcement of an innovation-decision already made, but he or she may reverse 

this previous decision if exposed to conflicting messages about the innovation.”  

I Confirmation stadiet er der sket en implementering, og individet forsøger nu at 

finde yderligere begrundelse for at adoptionen var det rigtige valg. Eller som 

rogers formulere det: ” Throughout the confirmation stage the individual seeks to 

avoid a state of dissonance or to reduce it if it occurs.”(Rogers, 1983, s. 184) 

dissonance definerer han som værende en tilstand som individet forsøger at 

reducere eller eliminere. 

 

TRIN-modellen 
 

Generel TRIN-model 

Valget af TRIN modellen er en del af vores semesterbinding til TSA-faget. TRIN-

modellen i den forstand skal forstås som en metodisk vejledning til analyse og 

beskrivelse af en teknologi. Modellen er designet med baggrund hovedvægt på den 

tekniske-videnskabelige aspekt. Modellen består af i alt 6 trin, hvor hvert trin 

beskæftiger sig med at belyse konkret et bestemt aspekt ved en teknologi. 
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Vi har valgt at undlade brug af trin 1, trin 2, trin 4 og trin 5. 

Trin 1 i modellen besidder formålet om at redegør for hvad de indre mekanismer 

og processer er ved en teknologi, formålet er at belyse alle disse principper der 

bidrager til at opfylde en teknologis formål. 

Vi har valgt at undlade anvendelsen af trin 1 og trin 2, da vi mener at både af 

disse trin er besvaret og redegjort for i vores teoretiske redegørelse af agil, og agile 

frameworks såsom Scrum og XP. 

Trin 4 i modellen er de teknologiske systemer, og dette trin fokuserer på de store 

sammenhæng ”Makro-punkt”, sammenlignet med trin 2 der ser på 

sammenhængen af teknologiske systemer som artefakter ”Mikro-punkt”. Vi har 

valgt at indsnævre os indenfor Agil på et mikro-niveau, og derfor undladte at se 

på agil fra et Makro-niveau. 

Trin 5 i modellen er modeller af teknologien. Dette trin repræsenterer modeller af 

en teknologi, disse kan være visuelle, fysiske og numeriske modeller. Vi betragter 

ikke Agil som en model, og derfor kan vi ikke illustrer den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V1924809956 Agil-udvikling som kultur 17. december 2019 

Side 35 af 50 
 

Analyse 
 

Hvad forstår vi ved agilitet 

Vi vil i dette afsnit afdække, hvordan vi forstår agilitet, og hvordan vi forstår en 

agil IT-afdeling, samt se på hvordan agilitet kan misforstås og dermed ikke bruges 

korrekt. Vi vil tage udgangspunkt i vores interview med Morten fra BestBrains og 

bruge vores interview med Rune Keller som empiri til vores analyse. Vi vil derefter 

lægge op til en diskussion, hvor vi vil diskutere vores resultater og lægge dem op 

imod vores hypoteser og finde ud af, om vores data er bekræfter eller afkræfter 

vores hypoteser. 

Når en IT-afdeling ønsker at blive agile, så ville en implementation af et agilt-

framework og derefter følge det til punkt og prikke ikke være et dårligt 

udgangspunkt, dette i sig selv gør dog ikke IT-afdelingen agil. Når en afdeling 

ønsker at blive agile, så kan et framework hjælpe til at finde ud af, hvad der 

fungerer for den specifikke afdeling. Hvis der tages udgangspunkt i Scrum, så 

introducerer Scrum nogle ritualer til afdelingen, disse ritualer kunne for eksempel 

være: 

• Daglige standup-meetings 

• Review-meetings 

• Retrospective-meeting 

Disse ritualer bør adopteres og afprøves i en længere periode, så teamet kan danne 

sig en forståelse for, om det er noget, som fungerer for dem. Denne testfase er 

yderst vigtig, da denne fase lægge nogle grundsten for, hvordan teamet skal 

arbejde. Det er derimod også vigtigt, at disse ritualer ikke bliver et fast nyt 

regelsæt, da det er i modsætning til, hvad agilitet faktisk går ud på. Dette kan 

også høres fra Casper i vores interview med BestBrains: 

“jamen agil handler om at øh at hvis man skal opnå et mål så er det målet man 

sætter i centrum så hvis vi øh, hvis man er nogle mennesker og man skal have 

organiseret en frokost så er formålet at få serveret en frokost og få den spist  der 

er ikke nogen procedurer som hedder at først skal vi gøre sådan, også skal vi gøre 

sådan, også skal vi gøre sådan, og du tager den her opgave og vi skal lave en plan, 
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agil handler om at være smidig eller fleksibel i sin måde at nå sit mål på så målet 

bliver i centrum i stedet for metoden for at nå frem til målet bliver i centrum.“ 

(Casper, Interview, 11. november, 2019) 

Som Casper beskrev, så handler agil-udvikling nemlig om at sætte målet selv i 

centrum i stedet for metoden, vi skal bruge til at nå til målet. Dette betyder, at 

hvis der bliver sat meget fokus på selve den agile udvikling, så er det ikke agil-

udvikling. Ved at sætte målet i centrum, så kan der hurtigere startes på opgaven 

og de vigtigste ting bliver hurtigere klar, da der arbejdes med det mest essentielle 

ting først.  

“Den måde man gør agil forkert er ved at sætte det i system, for så er det jo ikke 

agilt” (Casper, Interview, 11. november, 2019) 

En adoption af agil-udvikling er en kontinuerlig proces, som kræver at teamet hele 

tiden arbejder på at holde det kørende og opdateret, ellers mister teamet hele 

effekten af agilitet - nemlig den smidighed og fleksibilitet, som kommer med agil-

udvikling. 

Agil-udvikling fører til en mere smidig og fleksibel IT-afdeling, men hvad betyder 

det at være smidig og fleksibel for en IT-afdeling? Når der arbejdes inkrementelt, 

og der er inkorporeret hyppige tests af udviklet materiale, så giver det mulighed 

for at holde ikke kun fremtidig udvikling, men også tidligere udvikling åben for 

ændringer. Når der arbejdes inkrementelt, har teamet mulighed for at give og få 

feedback fra relevante aktører såsom teamets andre udviklere, Product Owner, 

Scrum Master og andre interessenter. 

Feedback er yderst vigtige for udvikling af et produkt. Uden brug af feedback er 

en langsigtet plan uundgåelig, da der i sådanne situationer, ikke er nogen form 

for input fra hverken andre udviklere i teamet eller fra kunden. Dette betyder, at 

når der ikke er hyppig feedback til rådighed, så er planlægning den bedste af de 

dårlige fremgangsmåder, som ofte fører til en forværret kundetilfredshed, længere 

udviklingsproces og et dårligere produkt. Når der første gang skabes kontakt med 

en klient, så har klienten nogle idéer til, hvordan det ønskede software skal se ud 
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og virke, som der så skal planlægges frem til et færdigt produkt, da der ikke er 

mulighed for feedback eller revurderinger. 

Når en IT-afdeling er blevet agil, så er der opbygget en kulturel forståelse for, at 

hvis der opstår problemer, så er det teamets ansvar og ikke individets. Et opstået 

problem er teamets ansvar, og skal derfor løses som et team. Dette er dog ikke et 

stort problem, hvis der arbejdes agilt, fordi problemer altid vil være fanget tidligt, 

så det har ikke kunne nå at hobe sig op til en størrelse, som holder andre opgaver 

tilbage. Et sådanne problem vil blive opdaget gennem automatiske tests og 

feedback, som er en naturlig del af deres arbejdsproces. 

For at agil-udvikling skal kunne blive en naturlig del af arbejdsprocessen, så er 

afdelingen nødt til at skabe en kultur, som naturligt passer godt sammen med 

agil-udvikling. Agil-udvikling vil ikke kunne trives i en kultur, som ikke har 

elementer, som støtter op om de agile principper og måder at arbejde på. Vi ser 

kultur, som værende det element i en virksomhed, som har den største effekt på 

adoptionen af agil-udvikling. Kulturen i en virksomhed skal have artefakter, 

værdier og antagelser, som passer sammen, dog betyder dette ikke, at der kun 

findes en kultur eller en type virksomhed, som agil-udvikling passer ind i. 

Vi vil nu se på De Forenede Dampvaskeriers IT-afdelings adoption af agil-

udvikling og udpege nogle af de kulturelementer de valgte at sætte fokus på ved 

deres overgang. 

De Forenede Dampvaskeriers IT-afdeling havde haft problemer førhen, hvor de er 

faldet bagud på opgaver, mangel på tid og ressourcer, som Rune selv beskriver 

således: 

“Vi har haft nogle udfordringer med at tingene begyndte og hobe sig op og at vi ikke 

rigtig kunne udvikle tingene hurtigt nok. Vi var ved og implementere et nyt system 

for en fem/syv år siden, som gik galt og det betød faktisk at vores udvikling stod 

stille i fire fem år” 

Mads: 

Var der nogen andre problemer? 
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Rune: 

Tid, altså tingene tog enorm lang tid, og så var vores problem også ressourcer, fordi 

det også var et så gammelt et system [Deres gamle system], så var mange af 

tingene, det er sådan et stort garnnøgle.” (Rune, Interview, 29. november, 2019) 

De valgte derfor efter at arbejde på en nye måde og valgte at arbejde agilt. Rune 

tog derfor fat i Morten fra BestBrains, og der blev talt med afdelingen omkring, 

hvad der var brug for af redskaber og begyndte meget hurtigt på deres 

udviklingsproces. Denne del af overgangsfasen gik Runes IT-afdeling ret hurtigt 

over, men det var selvfølgelig med Morten allerede hentet ind som en del af deres 

team, så det har gjort denne del af processen meget lettere, da Morten meget 

hurtigt kan finde ud af redskaber, som ville være brugbare ud fra det feedback 

han fik fra medarbejdere i afdelingen.  

Da de skulle lave dette skift til agil-udvikling beskriver Rune, at de lagde meget 

vægt på især at skab et trygt arbejdsmiljø, som høres her: 

“Vi gjorde meget ud af i starten og så at sige at der skal være trygt her. Det skal 

være lovligt at fejle, jeg har det sådan lidt med fail fast, men det skal være i orden 

og lave nogle fejl, og det skal være i orden og tage nogle forkerte beslutninger, og 

det skal i orden og være i tvivl og det skal være i orden og spørge hinanden.” (Rune, 

Interview, 29. november, 2019) 

Rune var godt klar over, at det var en stor overgang for nogen, og sørgede derfor 

for, at det og fejle eller spørge ikke blev set ned på. Dette er især været et vigtigt 

element i deres overgang, som har ført til, at agil-udvikling har været en succes 

for Runes IT-afdeling. Det har givet muligheden for at skabe en god og sund 

arbejdskultur i deres afdeling, som er nødvendig for at agil-udvikling skal kunne 

blomstre. Et eksempel på Runes IT-afdelings kultur ses således: 

Vi spørger ind til om der kan opleves en forskel på arbejdsglæden hos 

medarbejdere i hans IT-afdeling, og han svarer således: 

“De spillet MEGET mere bold. Altså i starten så tænker jeg “hva sker der?, de 

sidder og snakker hele tiden inden de koder noget”. Der bliver brugt meget snak 
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på at diskutere de emner her, men det går ikke over i fodbold eller noget - Det er 

fagligt. Det kan de godt lide. Jeg synes det er mere fedt og sidde ved siden af og 

høre, altså jeg fatter ikke noget af hvad de siger, men der er en god energi i det, og 

det giver dem noget, de udfordringer hinanden og det tror jeg giver de bedste 

løsninger altså, at de får udfordret hinanden og får talt tingene ordentligt igennem 

i stedet for og for at holde sig til et manuskript mens du skal kode det her ik.“ 

(Rune, Interview, 29. november, 2019) 

Dette viser, at der er sket et kulturskift, som der blev skabt plads til gennem 

Runes indsats for at skabe trygge rammer i arbejdsmiljøet. Trygge arbejdsrammer 

fører til sund kommunikation mellem ledelse og udviklere og mellem udviklerne 

selv, som fører til, at der bliver givet mere feedback til det arbejde, som bliver 

udført ved at udviklere taler sammen om opgaverne, og deler deres erfaringer med 

hinanden for at opnå et bedre produkt. 

Det kan heraf konkluderes, at agilitet er noget, som skal opbygges over tid og 

kræver en kultur, som naturligt kan indeholde og støtte op omkring de agile 

principper. En IT-afdeling som ønsker at blive agile skal give rum til, at en ny 

kultur kan dannes op omkring det at være agil. Hvis ikke der gives plads til sådan 

en overgang, så vil agil-udvikling ikke fungere og IT-afdelingen kan begynde og 

opleve nogle af de problemer, som agil-udvikling prøver at gøre op med. 

 

TRIN-modellen 
 

Trin 3 

Hovedformålet med dette trin i TRIN-modellen er identificering af de utilsigtede 

effekter ved en teknologi, heri fokus på de uønskede effekter der medføreres med 

en teknologi. 

Morten fra BestBrains understøtter den påstand yderligere med at fremhæve en 

tillids faktor der bør være eksisterende til at hele den agile proces fungerer, før 

der kan betragtes for at være agil.  Morten reducerer dette til 3 vigtige faktorer: 

”Selvtillid i teamet, tillid til hinanden og tillid til processen” (Morten, Interview, 

11. november, 2019)  
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Rune fortæller at der stadig fandtes en høj mængde af skepticisme både i teamet, 

de andre afdelinger og i ledelsen. Når Mads spurgte indtil hvor DFD’s IT-afdeling 

fandt mest skepticisme fra, var svaret: 

”Det ville jeg sige, det er lidt over det hele, på forskellige niveauer, tror jeg… Altså 

en af de vigtige ting som du påpeger, det er at vi ikke har en endegyldig plan til 

den her, nu laver vi den her del, nu laver vi den her de…, dette giver hele 

organisationen skepticisme, det ikke det de har gjort de sidste 40-50år” (Rune, 29. 

november, 2019) 

Med den udmelding prøver Rune at sige, at det at man i agil ikke kan lave en 

endegyldig plan betyder, at andre afdelinger der forventer en endegyldig plan er 

skeptiske over for den agile metode, da det ikke har været en del af kulturen de 

sidste 40-50 år. 

Dette scenarie er ikke en sjældenhed og bliver klart afspejlet i et lignende case fra 

virkeligheden. Casen beskriver en hierarkisk kultur der fastholder regelsætninger 

omkring alt hvad der vedrører arbejdslivet. En lang liste der dækker over hvilke 

objekter der må placeres på væggen, implementering af en ”Smart dresscode” og 

andre regelsætninger, den organisation var heri en bank. Banken havde et 

tvetydigt forhold til deres udvikler team, som i denne case arbejdet med Extreme 

Programming frameworket, en pointe der påpeger en klar lighed med hvordan 

DFDs andre led også ser på deres IT-afdeling. Ledelsen kunne i begge scenarier 

værdsætte de forbedringer der forekom efter implementering af en agil kultur i en 

IT-afdeling, disse forbedringer kunne mærkes i form af, at tingene gik hurtigere 

igennem processen (responsiveness), og den konstante strøm af iterative software 

leveringer. Der begynder at danne sig en konflikt og en skillevej blandt ledelsen, 

de andre afdelinger og den agile IT-afdeling så snart den systematiske tilgang og 

planlægningsprocessen kommer under rampelyset. Da Rune blev spurgt om 

tvetydighed omkring deadlines, var Rune meget enig om at det er bestemt den 

faktor der skabt stor skepticisme fra andre dele af organisationen. 
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Den dynamiske tilgang til deadlines er ikke den eneste faktor der ikke fandt 

popularitet eller påskønnelse til den agile proces. Rune tilføjer yderligere, at den 

måde hvorpå de leverer deres software iterativt, er en strategi der klart stemmer 

overens med det tredje punkt fra det agile manifest. 

”Der er jeg risikovillige nok til at sige, lads teste de vigtigste ting først også slip 

det løst” (Rune, Interview, 29. november, 2019) 

Det hævder, at der hyppigt skal leveres funktionel software, som leveres inden for 

et varierende tidsforløb fra et par uger til en måned med en præference for kortere 

tidshorisonter. Tidligere har dagsordenen på DFD været således, at testfasen 

skulle gennemføres 100% inden produktet blev implementeret, dette er en strategi 

der arbejdes med ved brug af vandfaldsmodellen. Rune erkender, at de stadig 

operer med i nogle elementer fra vandfaldsmodellen, grundet hvad Rune beskriver 

som: 

”Politiske årsager overfor forretningen” (Rune, Interview, 29. november, 2019) 

Konfronteret med den udfordring har betydet, at det var en nødvendighed til, at 

der skulle foretages ændringer og tilpasninger for at få skabt en tillidsfaktor til 

den agile proces ikke alene i IT-afdelingen, men over hele organisationen. Sætter 

vi den ændringsproces i kontrast med Leavitts Diamant model der identificerer 4 

komponenter der tilrettelægger en implementering af en forandringsproces. Vi 

kan konstatere at når DFD valgte at gøre deres IT-afdeling mere agilt, har de så 

været inde og ændre i strukturkomponenten væk fra den klassiske 

vandfaldsmetode til agil, heri indføres agiliteten som en ny tankeproces der skal 

facilitere en ny kultur, Rune fremstiller en pointe der understøtter Leavitts 

principperne om organisatorisk ændring ved at påpege at når man foretager en 

ændring et sted, så skal man tilsvarende gøre det andre steder. I DFDs case har 

den ændring i struktur betydet at der også skulle fortages tilsvarende ændringer 

i vaskeriafdelingen som udgør det teknologiske komponent hos DFD, heri fortæller 

rune at den hurtige proces til at få implementeret nyt udviklet procedure i 

produktionslinjen efter den var blevet først et par dage før, har mødt skepticisme 

i starten hvor man mente at længere tid var påkrævet til bedre planlægning, en 

klar indikation at man tidligere har fortrukket mere omfattende dokumentation 
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og testning fremfor fungerende software der var hurtigt til rådighed. Der blev også 

foretage forandringer i DFD i aktører komponenten, Rune tilføjer at den 

skepticisme der har fundet sted i organisationen overfor de radikale ændringer og 

overgangen til agil har betydet at lå mere pres på deres team mere end nogensinde 

før, og for at overbevise resten af organisationen at den agile proces fungerer, har 

de hyret nye udviklere der primært er blevet udvalgt alene udefra deres tidligere 

erfaring med at arbejde under et agilt ramme. Trods skepticismen klargør Rune 

at IT-afdelingen har en meget god goodwill omkring sig i dag. (Robinson & Sharp, 

2005) 

Rune mente også at der gik et års tid efter adoptionen af agil-udvikling, før 

virksomheden fik tiltro til den agile proces. Den seneste ændring DFD’s IT-

afdeling har taget for at nå tætter på til deres agile mål var den sene introduktion 

af hvad Rune kaldt for en demo. Denne demo blev brugt til fremvisninger og 

præsentationer af hvad det egentlig er for nogle opgaver afdelingen har formået 

at gennemfører indtil videre, som Rune beskriver således:  

” Vi har i den seneste stykke tid, vi har faktisk brugt noget krudt på at præsentere 

hvad er det rent faktisk vi har lavet indtil videre, hvad er det nogle tanker der 

ligger bag ved det hele, og det syntes gav rigtig meget, bare her indenfor den 

seneste uge har vi kunne mærke hele vejen også til vores administrerende direktør 

og finans direktør, men også ud på vaskerierne rundt omkring, så det her med at 

få vist ordentligt hvad det er vi laver, og bruge noget krudt på det, det har jeg lært 

at det kommer til at give os rigtig god værdi tror jeg” (Rune, Interview, 29. 

november, 2019) 

Hvad Rune beskriver i dette citat peger henimod at der kun er for nyligt blevet 

foretaget ændringer ved ”Opgave” komponenten i forholds til Leavitts diamant. 
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Vi har ved hjælp af TRIN-modellens tredje trin kommet frem til at identificere og 

belyse de uønskede effekter, der kan forekomme, når en IT-afdeling i en større 

virksomhed vælger at adoptere en agil kultur. Skepticisme og modstand af 

ændring var nemlig de primære udfordringer, som DFD’s IT-afdeling skulle lære 

at arbejde med og få etableret den tillid, der er nødvendig, for at den agile proces 

kan overleve. Et af de elementer der gik i strid med den etablerede 

virksomhedskultur, var den tid og planlægning, der var svært at estimere overfor 

forretningen. Dette er et af de fire kerneværdier for agilitet, og det er at man skal 

samarbejde med kunden fremfor at fokusere på en fast kontraktforhandling som 

anvendt i blandt andet i vandfaldsmodellen. Det andet aspekt var, at der opstod 

en uenighed om testning og levering af produktet. Den agile proces værdsætter 

velfungerende software fremfor omfattende dokumentation, hvor Rune udtrykker, 

at han er risikovillige nok til at levere et stykke software, når de vigtigste 

elementer ved softwaren er blevet testet. Denne tilgang blev igen mødt med 

skepticisme fra de andre afdelinger, der syntes, at softwaren skulle testes 100% 

før udlevering. Vi har konkluderet ved hjælp af Leavitts Diamand, at IT-

afdelingen i DFD har fået implementeret ændringer i alle de fire led som 

illustreret i modellen. Først var der en ændring ved strukturen, som i den 

sammenhæng er overgangen til agil-udvikling. Andet var nye aktører bliver hyret 

i form af nye udviklere med erfaring inden for agil-udvikling. Tredje en ny 

teknologisk proces, der kun tester de vigtigste elementer ved software inden 

levering. Til sidst indførsel af nye opgaver, som de kalder for Demo, en proces der 

ligner Sprint Review fra Scrum. 

 

Trin 6  

Vi vil i trin 6 kigge på drivkræfter og barriere inden for udbredelsen af agil både i 

samfundet, men også mere specifikt i De Forenede Dampvaskerier, som vi i øvrigt 

vil referere til som DFD. Dette analyseafsnit gør brug af E. M. Rogers model “The 

Innovation-Decision Process”. 
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Fase 1: Knowledge 

Agil er allerede ret udbredt, og de fleste IT-afdelinger har allerede kendskab til 

agile metoder blandt andet gennem deres medarbejdere. Vi kan se, at denne fase 

for de fleste virksomheder er overstået på et citat fra Casper fra interviewet med 

Morten: 

“Det er ikke noget nyt øh og folk der har en eller anden form for øh for kontakt 

med startup, jeg har for eksempel arbejdet en del for nogle forskellige venture 

funds og lavet due diligence det vil sige vurderet investeringer i mere end 70 

forskellige startup virksomheder og det er en ud af ti der ikke har en agil metode 

som base og sådan har det været de sidste mange, mange år faktisk lige så længe 

jeg har været i feltet” (Casper, Interview, 11. november, 2019) 

Fra Caspers perspektiv, hvor han primært har med startup virksomheder at gøre 

både gennem sit nuværende arbejde i startupvirksomheden Abzu, men også 

gennem sin erfaring med due diligence for en venturefond, er realiteten sådan at 

de fleste er langt længere end knowlegde-fasen i adopteringen af agil-udvikling.  

DFD er også nået videre end knowledge-fasen. Med et citat her fra Rune kan vi 

hører, at de faktisk ret hurtigt kom igennem knowledge-fasen.  

”Vi har sagt ”vi skal lave noget nyt” øhm ”det fungerede ikke med at tage et 

standardsystem ind, så nu bygger vi vores eget baseret på det gamle, hvordan gør 

vi bedst muligt det?” Så snakkede vi blandt andet med Morten, og vi snakkede 

med nogen andre” også skød vi projektet igang, meget hurtigt faktisk. Vi satte os 

ikke ned og lavede en stor rapport over hvad er det for et system vi har, hvad skal 

det kunne, og det ene og det andet. Vi kastede os ud i det gik igang med at snakke 

med folk hvad har vi behov for og hvad kan vores ting i dag, og så skød vi det igang 

på den måde. Så vi har ikke sat os ned på noget tidspunkt helt overordnet og sagt 

”nu kører vi agilt” “ (Rune, Interview 29. november, 2019) 

Deres tilgang har været at udspørge eksperter, for derefter at vælge den løsning, 

de synes, der passede dem bedst. Det betyder, at deres knowledge-fase har været 

præget af meget forskellig information, men også at den information, de har 

modtaget, har været gennem folk, der primært har præsenteret ”advantages”, og 

at deres viden om “disadvantages” har været lille. I dette tilfælde er det også 
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behovet, der er opstået først, da DFD går ud og efterspørger denne viden grundet 

tidligere dårlige erfaringer. 

 

Fase 2: Persuasion 

Ud fra citatet fra 1. fase: knowledge-fasen ved vi, at de fleste virksomheder som 

Casper arbejde med også er gennem denne fase. Generelt siger Casper, at han 

arbejder med virksomheder, som befinder sig i implementeringsfasen. 

“Altså det kan godt være det ikke er sådan i oplever det i jeres research måske 

fordi i har kigget på offentlige og store virksomheder og sådan noget, næsten alle 

softwareudviklere har arbejdet agilt i mange mange år ”  

Som vi kan se på Runes svar, under afsnittet om knowledge-fasen, handlede denne 

her fase for DFD primært om, at de blev ”solgt” et produkt. Overtalelsen skete 

udefra gennem de eksperter og konsulenter, de tog fat i, i forbindelse med at de 

skulle starte et nyt stort projekt. I persuasion-fasen når virksomheder bruger 

konsulenter, skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at dem der bliver 

snakket med ofte er farvet af, at de sælger et produkt. I forbindelse med at agil er 

blevet så stor en forretning, er det også en af drivkræfterne bag agils udvikling. 

Den forretning der ligger i at sælge agile certifikater og ydelser har gjort, at der 

ligger store mængder penge bag agil-salgsmateriale. Der vil for eksempel blive 

forsket mere i agil i og med, at resurserne i salget af agil er så store. 

 

Fase 3: Decision 

I DFD’s tilfælde er der her tale om, at de vælger en adoption af teknologien, men 

kigger vi tilbage til Runes citat fra 2. fase: persuasion-fasen har de ikke sat sig 

ned og sagt: ”nu kører vi agilt.” Dog har de stadig gennem ansættelsen af Morten 

og BestBrains som helhed taget et aktivt valg om at udvikle dette nye system agilt.  

”Altså der er blevet brugt en helt del penge på alle de konsulenter herude og de 

udviklere vi har osv. Så de vil jo gerne se noget nu, og det tor jeg at de begynder 

at mærke mere nu, så jeg tror selve den her, altså hvis jeg ser om der er forskel på 

agile, om der er mere pres, det kan jeg ikke svare på men jeg tror der er mere pres 
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på udviklerne end der har været i starten, fordi folk forventer mere og mere tror 

jeg.”  (Rune, Interview, 29. november, 2019) 

Som man kan se her, skal mange virksomheder, især virksomheder der ikke 

befinder sig inden for softwareudvikling bruge en del af virksomhedens ressourcer 

for at kunne overgå til agil-udvikling. I DFD’s tilfælde hyrer de BestBrains og 

dermed Morten for at sætte gang i den agile udvikling, og dette er bestemt ikke et 

enestående tilfælde. Dette danner et pres på IT-afdelingen, som vi også kan se på 

artiklen ” Organisational culture and XP: three casestudies” hvor der er fortaget 

tre case-studies i første observerer de følgende: 

”It was also evident in the attitude of the XP team, who felt that although XP was 

regarded as a success – it had delivered on crucial projects – it was vulnerable 

should it ever be less than completely successful.” (Robinson & Sharp, s 2, 2005) 

Dette er klart en af barriererne i overgangen til agil-udvikling, at det sjældent 

bare er en IT-afdeling, der skal blive enig med sig selv. Men at der oftest er en hel 

virksomhed omkring IT-afdelingen og det agile team, der ikke skal overgå til agil. 

Dette ligger et pres på IT-afdelingen, fordi de nu skal bevise overfor resten af 

virksomheden, at investeringen var det værd, det skaber en kultur, hvor der kan 

konstant skal præsteres. 

 

Fase 4: Implementation 

Generelt er holdningen i interviewet med Morten og Casper, at agil er blevet et 

buzzword, og i jagten på at være med på trenden ender rigtig mange virksomheder 

med bare at implementere et nyt regelsæt i stedet for at implementere agil-

udvikling. 

”(...) eller også får de implementeret en form for ”fake” agile som Morten har haft 

erfaring med:  ”Og det er der jeg tror lidt forskellen på det vi synes er agilt og “fake 

agile” eller “faux”, det er der nogen på twitter der skrive “fo agile”, det skal være 

fransk det her. Sådan lidt forloren hare lidt ik - forloren agilt. Så er det lidt, at 

man fokuserer på, at man gør de ting som ligesom er blevet skrevet ned man skal, 
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i stedet for at fokusere på hvorfor skulle vi gøre dem, og er det stadig den mest 

effektive måde til målet”  

Dette er også en af de barrierer, der er kommet ved agils spredning i samfundet, 

simpelthen at det for mange er blevet et ord uden betydning. 

 

Re-invention 

Når det kommer til DFD’s implementering, må der siges at være en del re-

invention, i citatet: 

”Nej, altså vi har snakket lidt om det, man kan sige at Henrik fungerer lidt som 

en ”Scrum Master”, vores ”Product Owner”, men vi har egentlig også prøvet at 

kører morten lidt ind på det, som en, også kunne vi også godt tænke os at den gik 

lidt på rundkreds og sådan. Så vi har egentlig ikke taget en fast beslutning om at 

have en ”Scrum Master”. Vi har heller ikke haft nogen coaches, en agile coach eller 

noget.” (Rune, Interview, 29. november, 2019) 

Her forklarer Rune en vis re-invention af rollerne, der indgår i Scrum. I det hele 

taget virkede det som om, at en stor del af DFD’s adoption, når det kom til Scrum-

elementerne, gik igennem en tilpasning (re-invention). De havde for eksempel 

også taget reviewet til sig, men valgt at lave to af disse, så der også fandtes et tech-

review, altså et review der havde mere fokus på den tekniske del.  

DFD re-inventor generelt meget på de agile metoder de vælger at hive ind, de kan 

teste og tilpasse begreberne således, de kan bruge dem. Dette er en af de helt store 

drivkræfter for implementeringen i DFD. Det at virksomheden ikke bare skal 

overgå til en anden metode, hvilket nok ville skræmme mange af de medarbejdere, 

der er vant til en anden kultur, men at tingene tilpasses dem så overgangen 

involvere udviklernes input frem for, at de bare blive bedt om at følge et nyt 

regelsæt. Agil passer perfekt til Rogers bud om, hvorfor re-invention hyppigere 

skulle forekomme (Se metode afsnit om implementering). 
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Fase 5: confirmation 

Confirmation-fasen handler om at finde yderligere begrundelse for, hvorfor 

implementeringen var det rigtige eller forkerte valg, ingen af vores cases er nået 

så langt endnu, og vi vil ikke lave en videre analyse inden for dette punkt. 

Konklusion 
Vi kan på baggrund af vores analyse af vores empiriske undersøgelser samt andet 

empiri konkludere, at agilitet er en kultur, fordi agil-udvikling blandt andet 

påvirker den måde folk i en virksomhed omgås med hinanden og hvordan der 

arbejdes. Det kan derudover konkluderes, at agil-udvikling vil skabe en ny kultur 

i virksomheden, som kræver kontinuerligt arbejde for at vedligeholdes. Hvis ikke 

kulturen vedligeholdes, vil agil-udvikling ikke fungere, og der vil opleves 

problemer i form af forværret produktivitet og produkter. Vi vil også konkludere, 

at agil ikke er en “alt eller intet” form for metode. Vores analyse peger på, at 

smidighed og fleksibilitet betyder, at du er i stand til at vælge og fravælge 

elementer af agil-udvikling, som findes eller ikke findes relevant for processen der 

gennemgås. Derudover viser vores analyse også, at inddragelse af andre 

elementer, som ikke er af agil karakter, godt kan lade sige gøre, selvom det er i 

modstrid med de agile principper.  

Vi kan derudover konkludere at skepticisme er den centrale utilsigtede effekt ved 

agil. Den skepticisme har tvunget IT-afdelingen til at fortage ændringer, som vi 

har analyseret os frem til gennem Leavitt’s Diamant model. Disse ændringer har 

til formål at fremme tilliden til den agile kultur og DFD’s IT-afdeling igennem hele 

organisationen. De har valgt at gå til en Agil struktur ved at hyre nye udviklere 

med erfaring indenfor Agil. De har også foretaget teknologisk proces ændringer, 

som har fokus på kun at tester de vigtigste ting inden udgivelse samt indføring af 

nye opgaver såsom: ”Demo” til at orientere resten af organisationen om deres 

fremgang. Vi konkluderer også, at barriererne i agil ligger i, at agil ofte skal indgå 

som en lille afdeling i en større virksomhed, som en subkultur, der er ekstremt 

meget anderledes, end den der oftest befinder sig i virksomheder. Der er også en 

barriere i, at agilt som begreb har mistet dets betydning gennem overforbruget af 
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ordet. Vi konkluderer også, at en af drivkræfterne bag agil er den forretning der 

kommet som resultat af den store virksomhedsaccept. 

 

Perspektivering 
I perspektiveringen vil vi redegøre for selve den proces, det har været at skrive 

projektet, som en form for “Hvad kunne vi have gjort bedre”. Der er et par 

hovedpunkter som gruppen føler er svagheder i opgaven, som vi ikke har kunnet 

opfylde eller har måttet indse på et for sent tidspunkt i processen. En af disse 

svagheder er en sent etableret problemformulering, som vi havde svært ved at 

etablere tidligt i processen, hvilket resulterede i, at valget af metode ligeledes blev 

skubbet længere og længere ud i fremtiden. Vi interviewede tre personer Morten 

og Casper, som er eller har været konsulenter hos firmaet BestBrains og Rune 

som er IT-direktør i De Forenede Dampvaskerier. Vi synes, at interviewene var 

interessante og gav os god bund for en analyse, men vi har også måtte konstatere, 

vi meget gerne ville have set tingene fra en udviklers perspektiv. Grunden til at 

vi ikke nåede dette var, at Interviewet med Rune lå tre uger inden 

afleveringsdatoen, hvilket har betydet, at vi ikke har kunnet klarlægge 

vigtigheden af en udviklers synspunkt før alt for sent i processen, hvor det ikke 

har været muligt at få fat i en udvikler. 
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