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Sammanfattning 

För att i agil anda ständigt kunna förbättra sitt arbetssätt behöver ett agilt team som utvecklar                
programvara kunskap och samsyn om den aktuella prestationsförmågan och hur den           
förändras över tiden. Teamet behöver därför kontinuerligt kunna mäta och utvärdera sin            
prestationsförmåga som grund för att förstå vad som behöver förbättras. 

Problemet som föreliggande studie vill besvara är vilka mätetal som är lämpliga för att på               
ett kostnadseffektivt sätt fånga objektiv information om dels effektiviteten i teamets arbete            
och dels kvaliteten på produkten, för att kunna balansera de två perspektiven. 

Problemet är viktigt för alla som utvecklar programvara professionellt eftersom          
högpresterande team möjliggör effektivare utveckling, lägre kostnader och högre         
vinstmarginal, och dessutom sannolikt ökad tillfredsställelse i arbetet genom ökad möjlighet           
att kunna förstå och påverka sin arbetssituation. 

Angreppssättet för att besvara problemet har varit en kombination av litteraturstudie och            
fallstudie med ett team som jobbade enligt metoden Scrum. 

Som resultat har 23 olika mätetal med stöd av litteraturen definierats för fallstudiens             
kontext. Efter drygt tre utvecklings-sprintar under drygt tre månader har i stort sett samtliga              
mätetal fungerat för att ge efterfrågad information, samt har befrämjat diskussioner inom            
teamet. Huvudsakligen visar användningen av mätetalen också på god överensstämmelse          
med tidigare litteratur. 

Studien bidrar till vetenskap och industri framför allt genom att noggrant definiera            
mätetalen och utförligt beskriva implementationen av dem och erfarenheterna från          
användningen, vilket bör möjliggöra jämförelser med andra studier och praktiska          
tillämpningar. 

 
Nyckelord: agila mätetal, Scrum 
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1 Introduktion  
“Agil” är idag ett vedertaget begrepp för att beskriva ett flexibelt arbetssätt. Begreppet har sitt               
ursprung i utveckling av programvara och förklaras av de agila principerna [1]. Agila             
metoder började etableras ungefär vid millennieskiftet har sedan dess fått ökad spridning. I en              
agil organisation är det ett eller flera agila team som utför det huvudsakliga arbetet. Ett agilt                
team har i princip alla kompetenser som behövs, är självorganiserande, och har befogenheter             
och ansvar för sitt arbetssätt och hur teamet levererar produkten som kunden efterfrågar. En              
naturlig följd av detta synsätt är att teamet även måste ta ett eget ansvar för att utvecklas som                  
team och maximera sin prestationsförmåga. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ett agilt team som utvecklar programvara             
kontinuerligt kan mäta och utvärdera sin prestation, och därmed skaffa den kunskap de             
behöver för att göra justeringar i arbetssätt och styra sin utveckling som team. 

Mätning och utvärdering görs genom att använda vad som kan benämnas mätetal,            
indikatorer, nyckeltal, prestationsmått, eller KPI:er (Key Performance Indicators). På         
engelska används vanligen begreppet “metrics” i samband med programvaruutveckling. I          
denna rapport används genomgående det svenska begreppet mätetal. 

1.1 Bakgrund 
Arbetet med att utveckla och leverera programvara i en agil utvecklingsorganisation utförs av             
agila team. Ett agilt team ska inte vara alltför stort; till exempel rekommenderar SAFe [2]               
fem till elva individer och Gustavsson [3] fem till nio. Vid agil utveckling är teamet               
självorganiserande och har ett stort ansvar för sin prestation, och för att kontinuerligt förbättra              
sin prestationsförmåga över tiden. 

Ständig förbättring, eller Kaizen på japanska, är en hörnsten i agilt arbete. I den agila               
metoden Scrum utförs arbetet i på varandra följande sprintar (kallas även iterationer) som till              
exempel kan vara tre veckor långa. Ur ett förbättringsperspektiv kan man se en sådan sprint               
som en Plan-Do-Check-Act-cykel, som ger möjlighet att ändra något i arbetsprocessen och            
åstadkomma en förbättring i nästkommande sprint. I slutet av varje sprint genomför teamet             
ett retrospektiv, där man reflekterar över hur arbetet i sprinten har fungerat. 

För att kunna förbättra krävs dock kunskap och samsyn om den aktuella            
prestationsförmågan, samt hur den förändras över tiden. Det krävs alltså att teamet            
kontinuerligt kan utvärdera både sin effektivitet och produkten de skapar, som grund för att              
förstå vad som behöver förändras. För effektiv styrning och uppföljning av teamets arbete är              
det viktigt att mäta rätt saker; att välja vilka parametrar som är viktigast att utvärdera och                
därmed vilka mätetal som behöver registreras under arbetet. Utvärderingen kan vara en            
kombination av faktabaserad mätning och mer subjektiv bedömning. Exempel på mätning           
kan vara automatiserad analys av kod för att fastställa grad av förändring, eller mått på hur                
mycket fungerande programvara teamet har förmåga att skapa i varje sprint. 

Kunskapen om mätetal vid agil utveckling är begränsad, och litteratur om agil utveckling             
går sällan på djupet när det gäller mätetal. Kupiainen et al. [4] skriver att forskning om                
mätetal i agil kontext fortfarande är begränsad. 
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1.1.1 Begrepp 

Begreppen i Tabell 1.1 nedan är centrala för förståelse av rapporten, och i vissa fall används                
begrepp på engelska i rapporten eftersom de är etablerade även i svensk litteratur. 
 

Begrepp Förklaring 

Feature En typ av programvarukrav på en nivå ovanför kravtypen story 
[2]. 

Mätetal Engelska: metric 
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i 
ett mätvärde eller en storhet [5]. 

Retrospektiv Ett möte i slutet av varje sprint där teamet reflekterar över arbetet i 
den slutförda sprinten och föreslår förbättringsåtgärder. 

Sprint En tidsperiod, vanligtvis två eller tre veckor, under vilken teamet 
jobbar enligt en fastställd plan med att leverera ett antal stories. 

Sprintgranskning Iteration Review: Ett möte i slutet av sprinten där även externa 
intressenter deltar och där teamet beskriver och demonstrerar vad 
man åstadkommit i sprinten [2]. 

Story Kan även kallas “user story”. En kortfattad beskrivning av en 
funktionalitet som ska utvecklas. 

Story point Ett relativt storleksmått som sätts på en story som ska utvecklas, 
och även som storleksmått på innehållet i en iteration. 

Velocity Anger hur mycket teamet levererar i en sprint, uttryckt i antal 
story points. 

Tabell 1.1: Begrepp. 

1.2 Relaterade arbeten 
Kupiainen et al. [4] gör en litteraturgranskning av 30 primära studier och skriver att forskning               
om mätetal i agil kontext fortfarande är begränsad. Gregory et al. [6] skriver att litteratur om                
agila team och deras prestation är omfattande, men att det finns få vetenskapligt granskade              
källor, och att mycket av litteraturen är av anekdotisk karaktär och finns på webbsidor och i                
bloggar. Lappi et al. [7] har genomfört en systematisk undersökning av agil litteratur för att               
identifiera metoder att styra agila projekt. De konstaterar att specifika agila mätetal diskuteras             
endast i ett fåtal av de primära studierna. 

Många studier om agila mätetal benämner mätetalen, men utan att tydligt definiera dem.             
Få studier går på djupet och förklarar exakt hur mätetalen har använts praktiskt, och hur de                
har upplevts av teamen. 
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1.3 Problemställning 
Hur kan ett självorganiserande agilt team, som utvecklar programvara, kontinuerligt          
utvärdera sin prestationsförmåga, som grund för att kunna förbättra den? Nyttan med mätning             
måste vägas mot det extra arbetet som teamet behöver lägga ned för att få fram mätetalen, till                 
exempel registrera arbetad tid. Prestationsmått bör i så stor mån som möjligt baseras på              
objektiv information. 

Problemställningen kan preciseras ytterligare med följande frågor: 
1. Vilka mätetal bör användas? 
2. Hur balanseras nyttan med mätning mot produktivitetsbortfall orsakat av mätning? 
3. Hur balanseras teamets produktivitet mot produktkvalitet? 
4. Hur påverkas teamets mätning av ramverk för uppskalad agil utveckling [2], [8]? 

1.4 Motivation 
Problemet är viktigt för alla som utvecklar programvara professionellt eftersom          
högpresterande team möjliggör effektivare utveckling, lägre kostnader och högre         
vinstmarginal. Ytterligare ett skäl är ökad tillfredsställelse i arbetet, som resultat av att vara              
del av ett högpresterande team och att kunna påverka sin arbetssituation. 

Problemområdet mätning av agil utveckling har studerats tidigare, dock finns det inte på             
långt när lika många studier om mätning för agil utveckling som om mätning för traditionell               
programvaruutveckling. Något definitivt svar på vad som ska mätas tycks inte framkomma i             
tidigare studier, samt svaret beror delvis på kontext. Tidigare studier ger även uppslag för              
fortsatt forskning, till exempel mätmodeller med luckor som behöver fyllas, och mätetal som             
behöver valideras ytterligare. 

Troligtvis finns stor förbättringspotential. Downey & Sutherland [9] skriver att de flesta            
Scrum-team historiskt har varit dåliga på att samla data av tillräcklig kvalitet om teamets              
prestation över tiden. Författarna menar att en förbättring med åtminstone 400% är möjlig             
enligt studier, i agil utveckling jämfört med vattenfallsmodellen, men att otillräcklig           
uppmärksamhet på mätetal kan hindra team att uppnå ett sådant tillstånd av            
“hyperproduktivitet”. 

Ständig förbättring är en hörnsten i det agila synsättet. Men för att kunna förändra krävs               
insikt om rådande tillstånd. Omorodion & Misra [10] anger som skäl att använda mätetal              
bland andra: att hjälpa till att ändra ett teams beteende, att förbättra beslutsprocessen och att               
öka tillfredsställelsen. 

Med agil utveckling krävs troligtvis nya sätt att mäta och utvärdera. Enligt Salo [11]              
medför agil utveckling att arbetet att förbättra utvecklingsprocessen för programvara ändras,           
så att fokus flyttas från organisatorisk process till det enskilda teamets aktiviteter för att öka               
effektiviteten. 

Om agil utveckling medför större ansvar för teamen så behöver mätning vara anpassad för              
detta. Downey & Sutherland [9] skriver att bra mätetal utgör en stabil grund för en Scrum                
Master (team-coach) att ge råd till teamet. 

Det agila synsättet innebär också anpassning till situationen. Omorodion & Misra [10]            
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skriver att mätetal utgår ifrån organisationens behov och typ av projekt, och att ett team kan                
utforma sin egna uppsättning mätetal baserat på en generell klassificering av mätetal. 

1.5 Mål 
Tabell 1.2 nedan beskriver målen som ska uppfyllas i examensarbetet. 

Mål 1 Genomföra en litteraturstudie för att få en samlad bild av vilka 
mätetal som enligt litteraturen är lämpliga för att utvärdera ett 
agilt teams prestationsförmåga. 

Mål 2 Prova ett antal mätetal praktiskt i fallstudie och fastställa hur 
väl respektive mätetal fungerar i det aktuella sammanhanget. 

Tabell: 1.2 Mål 
Som resultat förväntas svar på uppsatt problemställning, förankrade i teoristudier samt           

även fallstudie. Avsikten är att i möjligaste mån kunna validera slutsatserna i ett team i               
pågående programvaruutveckling. I vilken grad det är möjligt kommer till stor del att avgöras              
av vilken möjlighet och vilja teamet har att ta ställning till och anamma nya sätt att mäta,                 
inom den tidsram som examensarbetet pågår. Fallstudien ger också möjlighet att bekräfta            
eller falsifiera resultat från tidigare studier. Dessutom förväntas förslag på automatisering av            
mätning och datainsamling, som eventuellt krävs för att mätningen ska bli praktiskt            
genomförbar och försvarbar med hänsyn till resursåtgång. 

1.6 Avgränsningar  
Huvudsakligt fokus för denna studie enligt problemställningen är alltså att föreslå mätetal för             
ett enskilt team som kontinuerligt behöver utvärdera sin prestationsförmåga, som grund för            
att kunna förbättra den. Studien omfattar således inte mätetal som används på högre             
organisatorisk nivå. Dock, i den mån mätning på högre organisatorisk nivå kräver att teamet              
mäter på ett visst sätt så tar studien hänsyn till det. 

Eftersom examensarbetet är begränsat i tiden är också tiden för att göra erfarenheter och              
lära under fallstudien begränsad. Det finns en gräns för hur mycket nytt ett utvecklingsteam              
kan prova under en begränsad period, dels för att förändring tar kraft från teamet och dels för                 
att det kan bli svårt att förstå vilken ändring som ger vilken effekt om alltför många ändringar                 
görs samtidigt. Tidsramen för examensarbetet möjliggör att studera tre fullständiga sprintar           
och planering av en fjärde. Därefter går det endast att på teoretisk grund forma en hypotes om                 
vilka ändringar och tillägg av mätetal som teamet bör göra längre fram i tiden. 

Litteraturundersökningen syftar till att belysa mätetal i agil utveckling generellt. Teamet i            
fallstudien utvecklar programvara för offentlig sektor, och tillämpar huvudsakligen metoden          
Scrum. Andra agila metoder, till exempel Kanban och XP, kan tänkas medföra åtminstone             
delvis andra behov av mätetal än Scrum, och agila team som verkar i andra branscher och                
utvecklar annan typ av programvara kan tänkas ha delvis andra behov. 

1.7 Målgrupp  
Målgrupper som kan vara intresserad av studien är agila team som utvecklar programvara och              
organisationer där sådana team finns. Även agila team som gör annat än utvecklar             
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programvara kan ha intresse av studien. 

1.8 Disposition  
Kapitel 2 Metod beskriver studiens tillvägagångssätt och de metoder som använts för att             
utforska den uppsatta problemställningen. 

Kapitel 3 Litteraturundersökning belyser tidigare forskning och övrig litteratur, och syftar           
till att ge en grund för att rekommendera agila mätetal. 

Kapitel 4 Implementation i fallstudie beskriver de mätetal som valts i fallstudien. 
Kapitel 5 Resultat ger en saklig beskrivning av hur de implementerade mätetalen har             

fungerat i fallstudien. 
Kapitel 6 Analys innehåller författarens egen analys av resultatet och mina slutsatser av             

studien. 
Kapitel 7 Diskussion handlar om huruvida studien har lyckats besvara problemställningen,           

och jämför med vad andra studier har kommit fram till. 
Kapitel 8 Sammanfattning summerar slutsatserna från studien och resonerar om resultatets           

relevans för vetenskap och industri, samt resonerar om möjliga framtida arbeten.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs metoderna som använts i studien. 

2.1 Metodöversikt 
En litteraturundersökning genomfördes först med syfte att inhämta nödvändig kunskap för att            
kunna föreslå lämpliga mätetal. Mätetal implementerades sedan för användning i fallstudie.           
Som komplement till fallstudien genomfördes även intervjuer. En abduktiv ansats          
tillämpades, där studien rörde sig mellan teori och empiri, för att låta förståelsen växa fram               
successivt. 

2.2 Metod för litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen var att inhämta relevant befintlig kunskap om mätetal som kan             
användas att följa upp prestation hos agila team. Litteraturen användes att vägleda val av              
mätetal för fallstudie. 

I första hand användes följande källor för publicerad forskning: University Library, One            
Search, Google Scholar, ACM Digital Library och IEEE Xplore Digital Library.  

Olika sökbegrepp användes och i första hand gjordes sökning efter förekomst i titel och              
nyckelord. Exempel på sökbegrepp som användes är: agile, lean, scrum, software, metrics,            
indicators, measurement, KPI, “continuous improvement” och kaizen. Även sökning med          
motsvarande begrepp på svenska gjordes. Sökbegreppen användes i olika kombinationer.          
Exempel på en lämplig kombination som ger relevanta resultat är: 
Titel: agile OCH metrics 
ELLER 
Ämnesord: agile OCH metrics 

I första hand användes vetenskapligt granskade publikationer som fanns presenterade i           
fulltext. 

2.3 Metod för fallstudie 

Avsikten med fallstudien var att prova sådana mätetal som dels utifrån litteraturstudie och             
dels utifrån teamets förutsättningar var önskvärda och praktiskt möjliga att tillämpa.           
Fallstudien har delvis formats av teamets förutsättningar: 

● Typ av utveckling och branschsegment: 
○ Utveckling av administrativ programvara för offentlig sektor. 

● Organisationens beslutade och etablerade metoder och arbetssätt: 
○ Man hade nyligen börjat implementera ramverket SAFe för storskalig         

programvaruutveckling. 
● Teamets kunskapsnivå och tidigare erfarenheter: 

○ Teamet hade viss erfarenhet av agilt arbete och metoden Scrum sedan tidigare,            
men det var svårt att säga vilken agil mognadsnivå som hade uppnåtts och det              
hade inte genomförts någon utvärdering eller liknande för att fastslå agil           
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mognadsnivå. 
● Teamets kapacitet att införa nya mätetal, givet den extra ansträngning och risk det             

kunde innebära. 
● Teamets åsikter om och vilja att använda olika mätetal. 

Syftet med fallstudien var att skapa djupare förståelse för tillämpning av mätetal i en              
realistisk miljö. Därför gjordes valet att genomföra en kvalitativ fallstudie. 

Data har samlats in huvudsakligen i samband med avslut av de tre veckor långa sprintarna.               
En stor andel data har hämtats från verktyg, där teamet under arbetets gång på olika sätt har                 
registrerat information. En annan viktig datakälla var teamets upplevda värde av olika            
mätetal. 

Varje mätetal beskrivs och bedöms enligt samma kriterier, där de fyra första punkterna             
återfinns i kapitel 4 och de två sista i kapitel 5 respektive 6: 

● Definition 
● Implementation 
● Motiv till användning 
● Stöd i litteraturen 
● Resultat 
● Analys 

2.4 Metod för intervjuer 

Som intervjumetod valdes öppen intervju. Frågeområdet var känt: agila mätetal för           
utvärdering av teamets prestation, eller utvalda delmängder av området. Respondenterna gavs           
frihet att leda samtalet. Följdfrågor ställdes med avsikt att få djupare förståelse, men utan              
avsikt att styra samtalet. Motivet till att använda öppen intervju som metod var att lära så                
mycket som möjligt och vara lyhördhet för respondentens kunskap om sin situation, sitt             
behov mätetal, och sin framgång med tillämpningen av mätetal. Ytterligare ett syftet med             
intervjuer var att inhämta kunskap från andra team och deras sätt att använda mätetal, och               
även från andra roller i organisationen. 

2.5 Tillförlitlighet och validitet  

Tillförlitlighet och validitet tillsammans utgör en studies pålitlighet. Eftersom denna studie är            
kvalitativ till sin natur går det inte att ange tillförlitlighet och validitet med siffror. 

Tillförlitligheten i en studie säger om kunskap har inhämtats på ett tillförlitligt sätt och              
analyserats på ett tillförlitligt sätt. Tillförlitligheten i resultatet påverkas delvis av mänskliga            
och sociala faktorer. Teamets sätt att agera styrs av individerna som ingår i teamet. Såväl               
dynamiken mellan individerna som enskilda medlemmars attityder kan ändras med tiden.           
Alla agila team kan sägas vara i ständigt lärande och ständig utveckling, vilket också är en                
grundläggande princip i agilt arbete. Teamet i fallstudien höll dessutom under fallstudien på             
att ta till sig metoden SAFe, vilket kan anses som en större förändring än normalt. Därför är                 
det inte självklart att en studie vid en annan tidpunkt eller med en annan              
team-sammansättning skulle komma fram till exakt samma resultat. 
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För att öka tillförlitlighet har fallstudiens förutsättningar, dess process och dess sätt att             
samla in och analysera data beskrivits i rapporten. Detta syftar till att skapa förståelse för               
studiens kontext och möjliggöra jämförelse med andra studier, och göra det möjligt att             
återupprepa studien. 

Sökkriterier och sökta databaser har beskrivits, för att möjliggöra för andra att göra             
motsvarande sökningar i framtiden.  

Validiteten i studien säger om det som mäts är relevant. Intern validitet innebär att studien               
adresserar den uppställda problemställningen och är fri från bias. Extern validitet innebär att             
studien är komplett och generaliserbar. 

Den genomförda litteraturstudien har visat att de valda metoderna har använts i tidigare             
studier om agila mätetal, och ofta även i kombination: litteraturundersökning [4], [7], [11],             
[12], [13], [14], fallstudie [6], [11], [12], [13], [15], [16], [17], [18], [19], [20], och intervju                
[14], [17], [19], [20]. Eftersom litteraturen ger starkt stöd för de valda metoderna i det               
aktuella sammanhanget bedöms metoderna vara lämpliga att besvara problemställningen.         
Jämförelser med tidigare studier har gjorts kontinuerligt under arbetets gång för att pröva             
validiteten i det metodiska angreppssättet. 

Jämförelser med andra studier har också gjorts avseende resultat. Om föreliggande studie            
överensstämmer med tidigare studier, det vill säga om enskilda observationer från tidigare            
studier kan valideras, så stärker det validiteten i studien. 

För att säkerställa hög validitet har också begrepp i största möjliga utsträckning definierats             
i enhetlighet med tidigare litteratur. Detta förväntas minska risken att resultat feltolkas eller             
missförstås, vid jämförelse med tidigare såväl som med framtida studier. 

Det finns viss risk att en ensam observatör misstolkar information, kanske speciellt sådan             
information som inhämtas från diskussioner och möten. Dock har flera personer, både i             
teamet och utanför, haft möjlighet att använda mätetalen, ta del av resultaten och kommentera              
användningen, vilket minskar risken för bias. 

Triangulering har på olika sätta använts för att öka validiteten. Intervjuade respondenter            
har haft olika relation till problemställningen. 

För att minska risken för bias i litteraturundersökningen har olika typer av källor             
inkluderats, mestadels forskningsartiklar, men även examensarbeten på olika nivåer, böcker,          
webbsidor och ett kommersiellt ramverk [2]. Dessutom har även källor som inte primärt             
adresserar mätetal för agil programvaruutveckling tagits med. 

Metodtriangulering har använts på så sätta att data samlats in dels med hjälp av verktyg               
och dels genom att lyssna till team-medlemmars synpunkter, samt även genom att intervjua             
personer med erfarenhet från andra liknande sammanhang. 

2.6 Etiska överväganden  

Namn på individer eller organisation nämns inte i rapporten. 
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3 Litteraturundersökning 
I detta kapitel redovisas en litteraturundersökning avseende agila mätetal. Kapitlet är indelat i 
underkapitel som vart och ett adresserar ett speciell aspekt av agila mätetal. 

3.1 Mätning i agil respektive traditionell utveckling 

En viktig fråga är i vilken utsträckning mätetal från traditionell programvaruutveckling även            
kan användas för agil utveckling. Enligt Salo [11] betonas vid förbättringsarbete inom            
traditionell programvaruutveckling den kontinuerliga förbättringen av den organisatoriska        
processen. Vid agil utveckling däremot finns fokus på det enskilda teamets iterativa            
anpassning och förbättring för att öka sin produktivitet. 

Sedehi & Martano [21] har kommit fram till bland annat följande skillnader mellan             
traditionell respektive agil utveckling: 

● I traditionell utveckling strävar man efter att göra processen förutsägbar. I agil            
utveckling ses processen som anpassningsbar. 

● I traditionellt utveckling strävar man efter en process som passar alla team. I agil              
utveckling anpassas snarare processen till teamet. 

● I traditionell utveckling definieras framgång främst genom genom att hålla tidsram           
och budget. I agil utveckling definieras framgång främst av värdet som skapas i             
verksamheten. 

Gustafsson [14] menar att agila mätetal bör stödja ett paradigmskifte. Fokus flyttas från             
genomförande av arbetsuppgifter och överensstämmelse, till kundvärde. Man mäter flöde i           
värdekedjan och ser skeptiskt på mellanliggande mätetal. 

Praveera & Veereddy [12] anser dock att traditionella mätetal kan användas i en agil              
kontext under förutsättning att de inte skadar agiliteten i utvecklingsprocessen. 

3.2 Klassificering av och syfte med agila mätetal 

Omorodion & Misra [10] skriver att mätetal kan klassificeras som antingen kopplade till             
process eller kopplade till produkt, och att ytterligare klassificering är objektiva respektive            
subjektiva mätetal. De anger som syften med mätetal vid programvaruutveckling: att fatta            
affärsbeslut; att utmana teammedlemmar; att fastställa framgång; att öka nöjdhet; att ändra            
beteende hos teammedlemmar; samt att förbättra beslutsprocesser. 

Kupiainen et al. [4] delar in mätetal för agil programvaruutveckling i följande kategorier             
när det gäller syfte och förväntad effekt: sprint- och projektplanering; uppföljning av progress             
i sprintar och projekt; förstå och förbättra kvalitet; åtgärda problem i programvaruprocessen;            
samt motivera människor. De säger också att ett mätetal kan tillhöra flera kategorier beroende              
på hur det används. 

Praveera & Veereddy [12] delar in mätetal för agil programvaruutveckling i följande            
kategorier när det gäller deras syfte: effektivisering av flöde i programvaruprocessen;           
utvärdering av produktkvalitet; projektplanering och estimering; uppföljning av progress i          
projekt; samt mätning av team. 
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Gregory et al. [6] skriver att mätetal kan tänkas bedöma olika aspekter av agila projekt, till                
exempel teamets lärande, processförbättring, produktkvalitet och intressenternas nöjdhet. 

3.3 Förbättringsarbete och agila mätetal 

Gregory et al. [6] skriver att vid införande av agilt arbetssätt är det lämpligt att börja med att                  
mäta teamets prestation, eftersom det kan stödja lärande. Från en start i liten skala kan ett                
angreppssätt med agil mätning utvecklas iterativt för att möta verksamhetens krav. 

Perkusich et al. [22] skriver att ett nyckelkoncept för att uppnå målet i agil utveckling är                
ständig förbättring. Eftersom Scrum innebär ett empiriskt angreppssätt är det nödvändigt att            
definiera mätetal för att diagnostisera och förbättra processen som levererar affärsvärde. 

Budacu & Pocatilu [13] skriver att för att kunna följa upp hur agila team förbättrar sig är                 
det väldigt viktigt att implementera ett system med indikatorer. 

Brede Moe [15] adresserar bland annat frågan vilka som är de största utmaningarna när det               
gäller förbättringsarbete (SPI - Software Improvement Initiative) i agil utveckling. En slusats            
är att långsiktig kvalitet står i konflikt med kortsiktig progress. Både intervjuer och             
observationer tydliggjorde att alla problem med arbetssättet inte rapporterades av teamen.           
Som exempel nämns att team slutade testa ordentligt mot slutet av sprinten för att kunna               
leverera all funktionalitet som planerats, eftersom de kände sig tvungna att visa progress. Ett              
annat exempel som tas upp är att arkitekturen åsidosattes till förmån för funktionalitet som              
skulle levereras. 

En annan slutsats enligt Brede Moe [15] är att det finns en konflikt mellan självständiga               
team och självständiga individer. Hög individuell självständighet kan motverka engagemang i           
teamet och utveckling av teamets självständighet. Individuell självständighet kopplas också          
till sämre planering på grund av sämre delaktighet i planering. Dålig planering resulterade i              
att nya sprintar började med att färdigställa vad som officiellt var klart i föregående sprint. 

Ytterligare en slutsats enligt Brede Moe [15] är att det är svårt att åtgärda processproblem,               
vilket i sin tur beror på svårigheter med teamets reflektion i retrospektiv, samt ovan nämnda               
brist i rapportering av problem. Team rapporterar ofta problem med teknologi, men pratar             
sällan om sådana problem som varför man inte lyckas leverera det som planerats, varför              
planer blir orealistiska, och varför man jobbar med annat än det som planerats. 

Torrecilla-Salinas et al. [16] beskriver ett ramverk för webb-projekt, som bland annat            
inkluderar mätetal som ska motivera team att förbättra sin produktivitet, och som hämtar             
dessa mätetal från Downey & Sutherland [9]. Torrecilla-Salinas et al. [16] genomförde även             
en fallstudie över fem sprintar, och drog slutsatsen att teamets utveckling var gynnsam.             
Studien visar hur trenddiagram för olika mätetal belyser teamets utveckling. Till exempel kan             
man se hur andel godkänt arbete ökade med tiden. 

3.4 Att identifiera och utforma mätetal 

Gregory et al. [6] skriver att det allmänt anses att agila team bör utforma och använda egna                 
mätetal som möter deras identifierade behov, snarare än att använda fördefinierade mätetal.            
Ett skäl för detta är att kunna upprätthålla en lättviktig process. De skriver också att mätetalen                
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för teamet kan utvecklas iterativt och varje team kan experimentera med vad som fungerar              
bra för dem. 

Agarwal & Majundar [23] anger följande önskvärda egenskaper för mätetal: 
● Enkla och precist definierade, så att det är klart hur mätetalet ska utvärderas. 
● Objektiva, så långt det är möjligt. 
● Enkla att inhämta (det vill säga till rimlig kostnad). 
● Giltiga - mätetalet ska mäta det som avses. 
● Robusta - relativt okänsliga för obetydliga ändringar i process eller produkt. 

Hartmann & Dymond [24] anger följande önskvärda egenskaper för mätetal: 
● Bekräftar och förstärker agila principer. 
● Mäter resultat (det vill säga värde), inte mängden utfört arbete. 
● Följer trender, inte tal. Mät därför aggregerad information, inte suboptimerade delar           

av helheten. Mät därför inte på lägre nivå än ett team och en iteration (sprint). 
● Besvarar en specifik fråga för en verklig person. (Om en annan person har en annan               

fråga kanske ytterligare ett mätetal behövs.) 
● Ingår i en liten uppsättning mätetal. Ett angreppssätt med “tillräckliga” mätetal           

rekommenderas, eftersom för mycket information kan överskugga viktiga trender. 
● Är enkla att inhämta. 
● Avslöjar, snarare än döljer, sammanhang och signifikanta variabler. 
● Ger bränsle åt meningsfulla diskussioner. 
● Ger frekvent och regelbunden feedback. 
● Kan mäta produkt eller process, beroende på vad problemet är som hindrar            

effektivitet.  
● Uppmuntrar “tillräckligt hög” kvalitet, en nivå som måste avgöras av kunden eller            

dess företrädare (produktägaren), inte av utvecklare. 
Budacu & Pocatilu [13] rekommenderar att alltid koppla mätetal till mål. 
Downey & Sutherland [9] beskriver att bra mätetal hjälper teamet att mäta sin egen              

prestation och göra ändringar baserat på fakta, inte bara gissningar och känsla. Mätetal             
hjälper också ledningen att jämföra prestation i olika team med samma data och skapar ett               
enhetligt ramverk så att uppmätt produktivitet görs tydlig och begriplig. Mätetalen ger Scrum             
Master en stabil grund för rådgivning till teamet. De tydliggör också effekten av varje              
genomförd förändring av verktyg, teknologi, arbetsprocess och teamsammansättning. 

Ktata & Lévesque [17] beskriver angreppssätt och erfarenheter från ett företag som            
utformat ett mätprogram som tar hänsyn till särdragen i deras agila miljö, principer och              
värden. Metodiken Goal-Question-Metric (GQM) användes för att ta hänsyn till företagets           
specifika behov. Tumregler för bra agila mätetal som tas upp är bland andra: är lätta att                
registrera; ger bränsle åt meningsfulla diskussioner. Författarna har kommit fram till           
slutsatsen att GQM-modellen har fungerat väl för att definiera mätetal i två fallstudier i              
offentlig sektor. 
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3.5 Vanligt förekommande mätetal 

Kupiainen et al. [4] undersökte förekomst av agila mätetal i 30 primära studier. En kvantitativ               
analys visade att de mest förekommande mätetalen var velocity, uppskattad arbetsinsats, samt            
antal fel. En kvalitativ analys indikerade att följande mätetal ansågs särskilt betydelsefulla:            
kundnöjdhet, teknisk skuld, bygg-status, och progress uttryck som fungerande kod. En           
sammanvägning av kvantitativ och kvalitativ analys gav följande rangordnade lista med 25            
olika mätetal. 

1. Velocity 
2. Effort estimate 
3. Customer satisfaction 
4. Defect count 
5. Technical debt 
6. Build status 
7. Progress as working code 
8. Lead time 
9. Story flow percentage 
10. Velocity of elaborating features 
11. Story percent complete 
12. Number of test cases 
13. Queue time 
14. Processing time 
15. Defect trend indicator 
16. Work in progress 
17. Number of unit tests 
18. Cost types 
19. Variance in handovers 
20. Deferred defects 
21. Predicted number of defects in backlog 
22. Test coverage 
23. Test-growth ratio 
24. Check-ins per day 
25. Cycle time 

Praveera & Veereddy [12] analyserade 358 mätetal från studier om lean och agil             
programvaruutveckling. En grupp av mätetal adresserar mätning av team. Av dessa listas            
nedan, ytterligare grupperade, de som dessutom klassas som väl definierade och i            
överensstämmelse med sina mål: 

● Påverkar teamets beteende genom att motivera och utmana: 
○ M117 - Technical Debt 
○ M56 - Fix time of failed builds 
○ M265 - Budgeted Cost for Work Scheduled 
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○ M127 - Test points 
○ M78 - Defect backlog indicator 
○ M77 - Cycle Time (planerad) 
○ M57 - Sprint Readiness/ Story flow implementation 
○ M43 - Number of bugs per development team 
○ M8 - Story rate per iteration 

● Mäter teamets nöjdhet 
○ M255 - Average amount of overtime at sprint/release/project level 
○ M256 - Average number of projects the employees work on in parallel 
○ M257 - IT personnel turnover 
○ M258 - Percent of IT personnel certified according to job needs 
○ M259 - Qualitative evaluation of working conditions like communication and          

teamwork, physical discomfort, psychological well-being, workload,      
supervision, opportunities for growth, etc. 

○ M294 - Team morale-happiness metric 
● Mäter teamets produktivitet 

○ Velocity 
Inom andra grupper av mätetal i [12] finns mätetal som också är relevanta i föreliggande               
rapport, men samtliga tas inte upp i detta kapitel. Till exempel, i gruppen mätetal som               
adresserar planering finns M68 - Cycle time (faktisk), och i gruppen mätetal som adresserar              
produktkvalitet  finns M251 - Cost of Rework. 

Downey & Sutherland [9] rekommenderar agila mätetal enligt Tabell 3.1 nedan. 

Benämning Definition 

Velocity Σ ursprungligt estimat för accepterat arbete (som resulterade i godkända 
stories) 

Arbetskapacitet Σ rapporterat arbete i sprinten, oavsett om det resulterade i något som 
kunde slutföras eller inte 

Fokusfaktor Velocity ÷ Arbetskapacitet 

Procent hämtat 
från backlog 

Σ(Ursprungligt estimat för arbete hämtat från backlog) ÷ 
(Ursprunglig prognos för sprinten) 

Procent upptäckt 
arbete 

Σ(Estimat för upptäckt arbete) ÷ (Ursprunglig prognos för sprinten) 
Upptäckt arbete är arbete som inte kunde förutses, som är kopplat till 
planerat arbete, och som måste utföras. 

Exakthet i 
estimering 
(förmåga att 
korrekt estimera 
enskilda stories) 
 

1-(Σ(Delta för estimat) ÷ Ursprunglig prognos för sprinten) 
Delta för estimat förutsätter att man efter genomförd sprint uppdaterar 
estimat för stories för att återspegla den faktiska arbetsinsatsen. 
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Exakthet i 
prognos 
(prognos för hur 
mycket som kan 
levereras i 
sprinten) 

(ΣUrsprungligt estimat) ÷ Σ (ΣUrsprungligt estimat + ΣHämtat arbete + 
ΣUpptäkt arbete) 
 

Ökning av 
velocity 

Velocity i innevarande sprint ÷ tidigare velocity 
 

Framgång per 
storlek 

För varje tal som i Fibonacci-serien, som anger storlek på arbete): 
(ΣAntal accepterade försök för talet) ÷ (Totalt antal försök för talet) 

Vinst/förlust En sprint är en vinst endast om: 
a) Minst 80% av ursprunglig prognos blir accepterat 
b) Upptäckt + Hämtat arbete under sprinten håller sig under 20% av 
ursprunglig prognos 

Tabell 3.1: Mätetal enligt Downey & Sutherland [9]. 
 
Vissa mätetal ur [9] används även i det ramverk som beskrivs av Torrecilla-Salinas et al.               
[16]. 

SAFe [2] rekommenderar följande mätetal på team- och sprint-nivå: Planerad velocity,           
Faktisk velocity, Antal planerade stories, Antal godkända stories, % godkända stories, %            
täckningsgrad av enhetstester, Antal fel, Antal nya testfall, Antal nya automatiserade testfall,            
Totalt antal testfall, Totalt antal automatiserade testfall, % automatiserade testfall och Antal            
refaktoriseringar. På team- och produktinkrement-nivå rekommenderar SAFe [2] att använda:          
Planerat affärsvärde, Uppnått affärsvärde och % uppnått affärsvärde. SAFe [2]          
rekommenderar också att teamet använder en självskattning och skattar ett antal parametrar            
avseende sitt arbetssätt. 

Gregory et al. [6] ger exempel på agila mätetal som förekommer i akademisk litteratur och               
agila bloggar, vilka visas i Tabell 3.2 nedan. De sju första refererar till Javdani et al. [33]. 

Benämning Syfte Baseras på Av intresse för Tidpunkt för 
mätning 

Programvarans 
storlek 

Uppskatta 
storlek och 
arbetsinsats 

Stories Projektledare Starten av varje 
sprint 

Velocity Förstå teamets 
produktivitet 

Stories Projektledare Slut av varje 
sprint 

Burndown Övervaka 
progress 

Stories Team Slut av varje 
sprint 

Cumulative 
flow 

Observera 
ledtid och WIP  

Work in 
Progress 

Chefer/kunder Slut av varje 
sprint 
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Hantering av 
omarbete 

Förstå teamets 
förmåga 
att leverera 
kvalitet 

Kostnad att 
åtgärda fel 

Projektledare Slut av varje 
sprint/slut av 
projekt 

Intjänat 
affärsvärde 

Övervaka 
levererat 
affärsvärde 

Affärsvärde Chefer/kunder När varje 
feature 
levereras 

Uppskattning av 
total insats 

Planera och 
budgetera 

Stories och 
omarbete 

Chefer/kunder Starten av 
projektet 

Story- 
estimering 

Förstå tid för 
uppskattning av 
stories 
 

Stories  Team  Starten av varje 
sprint 

Oklarhet i krav Identifiera 
feltolkade krav 

Stories Team Slut av varje 
sprint 

Ej avklarade 
stories 
 

Identifiera 
problem med 
stories 

Stories Team Slut av varje 
sprint 

Antal hinder Identifiera 
hinder som 
drabbar teamet 

Hinder som 
identifieras i 
retrospektiv 

Team  Under 
retrospektiv 

Pågående arbete Förstå vilka 
stories/ärenden 
som det arbetas 
aktivt med 

Stories på 
kanban-tavla 

Team Under sprint 

Oplanerade 
ändringar 
 

Registrera 
ändringar som 
genomförs i 
pågående 
inkrement 

Ändringar i 
stories 

Team  Under 
inkrement 

Anställdas 
tillfredsställelse 
 

Förstå personlig 
nöjdhet 

Enkäter Individer Slut av varje 
sprint 

Tabell 3.2: Mätetal enligt Gregory et al. [6]. 
 
Andra författare diskuterar agila mätetal utifrån olika perspektiv, men utan att försöka ge             
någon fullständig sammanställning eller specifika rekommendationer för vilka som ska          
användas [13], [14], [17], [18], [20], [21], [22], [23], [24]. 
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3.6 Mänskliga aspekter på mätning 

När en viss metod tillämpas bör man fråga sig dels hur människors attityd till metoden               
påverkar hur väl metoden fungerar och dels om metoden påverkar människorna, till exempel             
genom att påverka deras motivation. Kanske är det vid mätning speciellt viktigt att             
uppmärksamma den mänskliga påverkan, då det kan finnas risk att människor känner sig             
övervakade och kanske till och med känner att mätningen kan orsaka negativa konsekvenser             
för dem. 

När det gäller subjektiva mätetal, som till exempel enkäter eller uppskattning av tid, bör              
man fråga sig i vilken grad de stämmer med verkligheten. Umarji & Seaman [20] kom fram                
till att utvecklare såg mätning som ett hot, samt att utvecklare hade låg tilltro till sin förmåga                 
att rapportera korrekt. Författarna kom också fram till att ledare (managers) överskattade            
utvecklares tro på sin egen förmåga att kunna rapportera korrekt, men underskattade            
utvecklares rädsla för negativa konsekvenser av mätning. 

Abrahamsson et al. [25] tar upp mätetalet velocity och skriver att eftersom huvudsyftet             
med mätetalet är att hjälpa utvecklarna vid estimering och planering bör ledningens            
användning ifrågasättas. När ledningen fått insyn i teamens velocity har det skapat press på              
hög velocity. Författarna rekommenderar att fokus flyttas från enskilda mätningar till att            
istället följa trender, för att motverka att utvecklare känner press. 

Matthies et al. [18] skriver om den mänskliga aspekten på programvaruutveckling, och            
påtalar bristen på tidigare forskning om hur team-medlemmars attityder till arbetssätt           
påverkar benägenhet att anamma arbetssättet. 

Matthies et al. [18] använde en enkätundersökning för självskattning, där          
programvaruutvecklare fick ta ställning till ett antal påståenden om agila värden, till exempel             
påstående “User stories i sprinten var för stora”. Studien [18] undersökte korrelation mellan             
självskattning och mätdata från artefakter. Studien drog ingen generell slutsats om           
korrelation, men kunde visa ett fall av korrelation: självskattning rörande testdriven           
utveckling (TDD) korrelerade med mätning av förhållandet mellan antal ändrade rader i            
testkod och antal ändrade rader i applikationskod. 

Enligt Gregory et al. [6] tycker teamet om att fatta beslut om förbättringar. Författarna              
anser samtidigt att mätning av individers prestation ses som delvis “anti-agilt” eftersom det             
motverkar samarbetsandan i agila team. Författarna påtalar att nya agila mätetal inte får leda              
till felaktiga beteenden. 
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4 Implementation i fallstudie 
I det här kapitlet beskrivs hur mätetal implementerades i fallstudie. För varje mätetal beskrivs              
hur det definierades, hur det konkret implementerades, motiv till att använda det, samt vilket              
stöd användning av mätetalet hade i litteraturen. 

Syftet med fallstudien var att undersöka hur väl mätetalen fungerade som stöd för teamet              
att förstå sitt arbetssätt och sin produktivitet. 

För vissa av mätetalen har GQM-modellen, beskriven i studierna [17], [19], [25] och [26],              
använts för att förklara och motivera mätetalen. 

Resultat av användningen av mätetalen beskrivs i kapitel 5. 

4.1 Förutsättningar 

Fallstudien fokuserar på ett enskilt team, i texten kallat teamet. Implementationen gäller detta             
team, om inte annat skrivs i texten. 

Organisationen som helhet hade nyligen börjat implementera ramverket SAFe för          
storskalig agil programvaruutveckling [2]. Start av fallstudien sammanföll med att teamet och            
andra team i samma del av organisationen började jobba enligt SAFe. 

Teamet utvecklade administrativ programvara för offentlig sektor. Teamet hade viss          
tidigare erfarenhet av agilt arbete och metoden Scrum, men det var svårt att säga vilken agil                
mognadsnivå som hade uppnåtts och det hade inte genomförts någon utvärdering eller            
liknande för att bedöma agil mognadsnivå. Större delen av teamet hade arbetat tillsammans             
under längre tid, men ett par medlemmar var nya. Innan start av fallstudien tillämpades ingen               
systematisk mätning. Teamet bedömdes vara på samma nivå som övriga team i            
organisationen i alla avseenden, och kunde således sägas vara för representativt för            
organisationen. 

Om mätetal användes var det på teamens initiativ; på högre organisatorisk nivå uttrycktes             
inga krav eller förväntan på att teamen skulle mäta. Det enda undantaget var M22 Status för                
införande av agilt arbetssätt med SAFe. 

Observationer gjordes löpande under teamets utvecklingsarbete i tre på varandra följande           
tre veckor långa sprintar, samt planering av en fjärde sprint. Utvärdering och anpassning av              
mätetal gjordes huvudsakligen i samband med avslut av en sprint och påbörjande av nästa. 

4.2 Implementerade mätetal 

Följande mätetal implementerades: 
● M1 Storlek på story (antal story points) 
● M2 Uppskattad velocity (antal story points) 
● M3 Faktisk velocity (antal levererade story points) 
● M4 Andel godkända story points (%) 
● M5 Sprint burndown (kurva som visar antal klara story points per dag) 
● M6 Antal planerade stories att utveckla i sprint 
● M7 Antal tillagda stories efter start av sprint 
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● M8 Antal godkända stories 
● M9 Andel godkända stories (%) 
● M10 Antal planerade defekter att rätta i sprint 
● M11 Antal tillagda defekter efter start av sprint 
● M12 Antal godkända defekter 
● M13 Andel godkända defekter (%) 
● M14 Progress för features 
● M15 Antal defekter i backlog 
● M16 Cykeltid för utveckling av stories och defekter 
● M17 Total cykeltid för defekter 
● M18 Tid nedlagd på supportarbete 
● M19 Antal genomförda förbättringsåtgärder 
● M20 Teknisk skuld 
● M21 Täckningsgrad med automatiserade enhetstester 
● M22 Status för införande av agilt arbetssätt med SAFe 
● M23 Weighted Shortest Job First (WSJF) 

4.2.1 M1 Storlek på story 

Definition 
Storlek på story är ett mått på arbetsinsatsen att fullständigt utveckla, testa och integrera              
storyn så den kan levereras till produktionsmiljön. Mätetalet används även för defekter. Det             
används även för stories av annan natur än ren programvaruutveckling, vilka kan kallas             
“enabler stories” [2]. Storleken uttrycks som ett antal story points, med ett av värdena från               
den Fibonacci-inspirerade serien: 0,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. 
 
Implementation 
Uppskattad arbetsinsats per story fastställdes innan eller under sprintplaneringen, som          
genomfördes på första dagen i varje sprint, innan det egentliga arbetet i sprinten startade.              
Hela det agila teamet tillsammans genomförde sprint-planeringarna, men det var bara           
utvecklingsteamet som gjorde uppskattning av story points per story, det vill säga Product             
Owner och Scrum Master var passiva i det momentet. Som referens användes en tänkt story               
som skulle ta en halv effektiv arbetsdag att utveckla och en halv effektiv arbetsdag att testa,                
vilken ansågs ha värdet 1 enligt [2]. Värdet bestämdes med hjälp av en kortlek, “planning               
poker”, som genomfördes på följande sätt: Efter en gemensam diskussion om storyn            
funderade varje person en stund och valde ett kort. Alla visade upp sina kort samtidigt på                
signal från Scrum Master. Därpå följde en diskussion där teamet resonerade sig fram till              
konsensus. 
 
Motiv till användning 
Behovet är att hitta bästa möjliga sätt att bedöma arbetets storlek för en story, vilket i sin tur                  
krävs för att kunna göra en trovärdiga planering och bli ett tillförlitligt team. 
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Stöd i litteraturen 
Mätetalet har starkt stöd i litteraturen och förekommer bland annat i studierna [4], [6], [9],               
[10] och [12]. 

4.2.2 M2 Uppskattad velocity 

Definition 
Uppskattad velocity är en uppskattning av storleken av det totala resultat som teamet tror sig               
kunna leverera i kommande sprint, uttryck som antal story points. 
 
Implementation 
Eftersom ingen historisk faktisk velocity fanns i första sprinten, räknade teamet ut sin             
förväntade effektiva arbetstid. Den bestämdes till den totala förväntade arbetstiden per person            
justerad med en faktor 0,8 för avbrott som förekommer naturligt under en arbetsdagarna, till              
exempel att gå på möten ej direkt relaterade till det planerade arbetet och svara på frågor från                 
kollegor. En effektiv arbetsdag för en person översattes sedan till en story point [2].              
Produktägaren ansågs inte bidra med några story points [2]. I den mån Scrum Master utöver               
sin primära roll även förväntades bidra konkret till sprintens resultat genom att till exempel              
programmera eller testa så räknades detta bidrag. 

I senare sprintar användes historisk velocity som utgångspunkt, justerad med hänsyn till            
tillgänglig arbetstid. 

Storlek per story och defekt fanns registrerad i verktyget Jira, som automatiskt            
sammanställde poäng för innehållet i den planerade sprinten. 

Uppskattad velocity registrerades även i kalkylark, för framtida uppföljning av trend.           
Figur 4.1 visar ett exempel på ett diagram där den ljusblå stapeln längst till vänster visar                
uppskattad velocity (planerade story points) i sprint 1. Registrering i kalkylark möjliggjorde            
också att följa upp ändringar av antal story points, om till exempel en story eller defekt lyfts                 
in i sprinten efter start. Syftet med sådan uppföljning är att förstå stabiliteten i planeringen.  
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Figur 4.1: Uppskattad och faktisk velocity (story points) per sprint. 
 
Motiv till användning 
Behovet var att kunna göra en så säker prognos som möjligt för hur mycket arbete teamet                
skulle kunna leverera i kommande sprint. Teamet hade tidigare uppskattat arbetsinsatsen i            
sprintar i timmar, men ansåg inte att det hade fungerat bra. 

Den förväntade effekten var att på sikt kunna förbättra förmågan att korrekt uppskatta hur              
mycket arbete teamet kan åta sig i en kommande sprint, genom att använda teamets historiska               
faktiska velocity som utgångspunkt. 

 
Stöd i litteraturen 
Mätetalet har stöd i litteraturen i [6], [9], [12], [13], [16], [17], [19] och [24]. Ramverket                
SAFe [2] som organisationen använder förordar uppskattning med story points. 

En alternativ definition som förekommer i litteraturen är antal story points per tillgänglig             
resursenhet, till exempel i [12]. 

4.2.3 M3 Faktisk velocity 

Definition 
Faktisk velocity är summan av story points som levererats när sprinten är slut. 
 
Implementation 
Faktisk velocity beräknades som summan av story points för de stories som var helt klara och                
godkända av produktägaren, vilket innebar att samtliga acceptanskriterier och Definition of           
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Done var uppfyllda. Acceptanskriterier är specifika per story. Definition of Done är generella             
kriterier som ska vara uppfyllda för alla stories. Påbörjade stories som inte kunnat slutföras              
ansågs inte bidra till faktisk velocity. 

Faktisk velocity sammanställdes automatiskt av verktyget Jira, under förutsättning att rätt           
status fanns registrerad för varje enskild story. 

Faktisk velocity registrerades även i kalkylark, för framtida uppföljning av trend. Figur 4.1             
ovan visar ett exempel på ett diagram där den mellanblå stapeln i mitten visar faktisk velocity                
(godkända story points) i sprint 1. 

 
Motiv till användning 
Teamet hade tidigare använt timmar för uppföljning men ansåg att det hade varit svårt att               
registrera korrekt, och dessutom för tidskrävande. Man önskade att inte längre behöva            
registrera upparbetad tid. Om faktisk velocity med tiden stabiliseras blir historisk           
genomsnittlig faktisk velocity en bra utgångspunkt för att kunna uppskatta velocity i            
kommande sprint. Genom att studera sin faktiska velocity per sprint, och reflektera över             
varför den blev som den blev, kan teamets lära sig av detta. Den förväntade effekten var att                 
faktisk velocity skulle stabiliseras med tiden efter hand som teamets förmåga att göra             
korrekta uppskattningar förbättras. 

 
Stöd i litteraturen 
Se mätetal M2 ovan. 

4.2.4 M4 Andel godkända story points (%) 

Definition 
Mätetalet är den procentuella andelen godkända story points beräknat enligt ekvation 1: 

ndel godkända story points 00 A =  F aktisk velocity
Uppskattad velocity × 1 (1) 

Implementation 
Mätetalet beräknades och registrerades manuellt för att bibehålla historik och möjliggöra           
uppföljning av trend. 
 
Motiv till användning 
Mätetalet indikerar hur framgångsrikt teamet har varit i sprinten, eftersom det visar om             
teamet lyckades leverera merparten av det arbete man åtagit sig. Med stöd av GQM-modellen              
kan mätetalet motiveras enligt följande: 
Goal: Att förstå hur pålitligt teamet är. 

Question: Hur mycket levererade vi i förhållande till hur mycket vi åtog oss att              
leverera? 

Metric: M4 Andel godkända story points (%)  
Stöd i litteraturen 
Mätetalet beskrivs av Klundt [27] och kallas “Work Accepted %”. 
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4.2.5 M5 Sprint burndown 

Definition 
Sprint burndown är en kurva som längs en tidsaxel visar kvarstående antal story points per               
tidpunkt, av det totala antal som teamet ska leverera i innevarande sprint (M2 Uppskattad              
velocity). Antalet story points kommer normalt att minska med tiden, efter hand som stories              
blir godkända och klarmarkerade. 
 
Implementation 
Verktyget Jira uppdaterade kurvan automatiskt, under förutsättning att enskilda stories som           
färdigställts och godkänts också var klarmarkerade i verktyget. Figur 4.2 visar exempel på en              
sprint burndown. Den röda kurvan visar det faktiska skeendet och den grå kurvan är en               
teoretisk ideal kurva med jämn utvecklingstakt. Under första arbetsveckan visar exemplet ett            
önskvärt beteende, med små stories som färdigställs i jämn takt.  

 
Figur 4.2: Burndown-kurva med kvarstående story points per tidpunkt. 
 
Motiv till användning 
Ett motiv var att kunna följa progressen under sprinten. Ytterligare ett motiv var att i ett                
senare skede ha underlag för resonemang om hur sprinten genomförts. Om antal story points              
inte sjunker i rimlig takt kan man resonera om orsaken. Till exempel kan det tyda på att man                  
har för stora och komplexa stories som riskerar att inte blir klara i tid. 

Sprint burndown förväntades ge ökad medvetenhet om progress sprinten. Jämfört med           
tidigare erfarenhet av att låta sprint burndown bygga på uppskattat tid förväntades nu en              
kurva som stämde bättre med verkligheten. 
 
Stöd i litteraturen 
Sprint burndown förekommer ofta i litteraturen, till exempel i [4], [6], [9] och [12]. Studien               
[9] beskriver hur ett team varje dag under morgonmötet som en återkommande punkt             
diskuterade med hur många story points de som team hade reducerat komplexiteten. Detta             
gav övning att bättre förstå komplexitet, vilket i sin tur bidrog till bättre initiala estimat (det                
vill säga, M1 Uppskattad velocity). 
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4.2.6 M6 Antal planerade stories att utveckla i sprint 

Definition 
Mätetalet anger hur många stories teamet åtar sig att leverera i sprinten. Även stories av               
annan natur än ren programvaruutveckling, vilka kan kallas “enablers” [2], räknas med. 
 
Implementation 
Varje story eller defekt att åtgärda registrerades i verktyget Jira som “work items” av typerna               
“Story” eller “Bug”. Jira redovisade automatiskt det totala antalet i sprinten. Stories            
kopplades även till överordnade Features som teamet, eller i vissa falla annat team, ansvarade              
för att leverera. 

Antal planerade stories registrerades även i kalkylark, dels för att få särredovisning av             
stories respektive defekter, och dels för framtida uppföljning av trend. Figur 4.3 visar ett              
exempel på ett diagram, där den ljusgröna stapeln till vänster visar antal planerade stories.              
Den rosa stapeln i mitten visar antal planerade defekter att rätta, vilket registrerades som ett               
separat mätetal. 
 

 

 
Figur 4.3: Antal av varje kategori, stories respektive defekter. 
 
Motiv till användning 
Antalet möjliggör uppföljning och redovisning vid sprintens slut och möjliggör även           
beräkning av andel godkända stories enligt nedan. Antal planerade stories kan på sikt             
användas att för att ge insikt om hur många stories, och vilken storlek på varje, som är                 
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lämpligt att eftersträva för hög produktivitet. På sikt förväntas antalet stabiliseras efter hand             
som teamet lär sig att definiera stories av lämplig storlek. Till exempel är det antagligen inte                
lämpligt med ett fåtal väldigt stora stories som var och en är komplex och därför blir                
svårplanerad och oförutsägbar. 

 
Stöd i litteraturen 
Se M1 Storlek på story och M2 Uppskattad velocity. Hur många stories som planeras i               
sprinten (M6) beror på hur stor varje story är (M1) och hur teamet uppskattar sin velocity                
(M2).  

4.2.7 M7 Antal tillagda stories efter start av sprint 

Definition 
En tillagd story anses tillagd när den läggs in i sprint-backlog efter sprint-start. 
 
Implementation 
En sprint startades i verktyget Jira. Om en story därefter lades till så markerade Jira den som                 
tillagd efter sprint-start. Mätetalet registrerades även i kalkylark (se Figur 4.1 ovan). 
 
Motiv till användning 
Behovet är att förstå stabiliteten i planeringen. Många tillagda stories efter start av sprinten              
kan indikera undermålig planering. Tillagda stories kan, beroende på vilken prioritet de får,             
innebära att teammedlemmar behöver avbryta det de håller på med. Framför allt ska mätetalet              
belysa behov av diskussion, om många ändringar görs. 
 
Stöd i litteraturen 
Mätetalet förekommer i [9] där det kallas “Adopted work” och i [12] där det kallas M282. 

4.2.8 M8 Antal godkända stories 

Definition 
Mätetalet anger hur många stories teamet faktiskt fullständigt levererat när sprinten är slut. 
 
Implementation 
Under förutsättning att teamet korrekt klarmarkerade slutförda stories så höll Jira reda på             
antalet. Antalet sparades dessutom i kalkylark för senare uppföljning av trend.  
 
Motiv till användning 
Antal godkända stories sågs som ett viktigt mätetal för att visa teamets prestation. Satt i               
relation till antal planerade stories förväntades mätetalet vara ett tydligt mått på teamets             
leveransförmåga som även är synligt utåt, och användbart i dialog med bland andra Product              
Management.  Mätetalet användes även för att beräkna andel godkända stories enligt nedan. 
 

28 



Stöd i litteraturen 
Mätetalet förekommer med samma eller liknande definition i [6] och [12]. Fowler [28] menar              
att räkna antal stories kan vara ett nästa steg i teamets progression av sitt sätt att angripa                 
estimering, om de tidigare hade estimerat med story points.  

4.2.9 M9 Andel godkända stories (%) 

Definition 
Mätetalet är den procentuella andelen stories beräknat enligt ekvation 2: 

ndel godkända stories 00 A =  Antal godkända stories
Antal planerade stories × 1 (2) 

 
Implementation 
Mätetalet beräknades och registrerades manuellt i kalkylark för att bibehålla historik och            
möjliggöra uppföljning av trend. 
 
Motiv till användning 
Andel godkända stories ska kunna kommuniceras utåt/uppåt i organisationen till Product           
Management och Business Owners samt redovisas vid sprintgranskning, som innefattar          
demonstration av utvecklade stories. Den procentuella andelen godkända stories kan vara ett            
bättre mått på hur väl teamet lyckats än det absoluta antalet. Om en viss planerad               
funktionalitet fördelad över ett visst antal stories fördelas om över till exempel dubbla antalet              
stories, så är ju resultatet vid fullständig leverans lika bra i båda fallen, trots att antal                
godkända stories är det dubbla i det senare fallet. 

Hur den totala funktionaliteten i sprinten är indelad i stories antas påverka hur stor andel               
som blir godkända. Till exempel, att planera alltför få alltför stora stories förväntas försvåra              
hög andel godkända. Om en story inte hinner bli klar är det en stor andel som faller bort och                   
inte kan levereras. Genom att studera korrelation med andra mätetal och trend kan teamet lära               
sig hur stora stories bör vara för att maximera andel godkända stories. 
 
Stöd i litteraturen 
Ingen explicit referens hittades, men mätetalet är nära relaterat till M8 vilket förekommer i              
litteraturen. 

4.2.10 M10 Antal planerade defekter att rätta i sprint 

Mätetalet fungerar på samma sätt som antal M6 Antal planerade stories. Motivet att redovisa              
stories och defekter separat var att antal defekter ses som något som ska minimeras för att                
helst allt arbete ska kunna ägnas åt stories, det vill säga ny funktionalitet. 

4.2.11 M11 Antal tillagda defekter efter start av sprint 

Mätetalet fungerar på samma sätt som M7 Antal tillagda stories efter start av sprint. Defekt               
som läggs till efter sprint-start är troligtvis mer akuta än de defekter som kan planeras in i                 
nästkommande sprint, varför mätetalet bedömdes som värdefullt. 
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4.2.12 M12 Antal godkända defekter 

Mätetalet fungerar på samma sätt som antal M8 Antal godkända stories. 

4.2.13 M13 Andel godkända defekter (%) 

Mätetalet fungerar på samma sätt som M9 Andel godkända stories. 

4.2.14 M14 Progress för features 

Definition 
Mätetalet avser den procentuella andelen av de stories som implementerar en viss feature som              
vid mättillfället ska vara levererade och som har levererats. Feature är ett krav på högre nivå                
som det kan krävas flera sprintar att leverera.  
 
Implementation 
Verktyget Jira med tilläggsmodulen Structure användes för att visa mätetalet, vilket visas i             
Figur 4.4. 

 
Figur 4.4: Progress för feature. 
 
Motiv till användning 
Status för varje feature som teamet ansvarar för ska kunna redovisas i sprintgranskning och              
ska kunna kommuniceras till Product Management. 
 
Stöd i litteraturen 
Mätetalet beskrivs i [2] och [12]. 

4.2.15 M15 Antal defekter i backlog 

Definition 
Mätetalet avser antal öppna defekter som finns i teamets backlog. (Det avser inte defekter              
som upptäcks under utveckling av stories i sprinten, och som åtgärdas innan sprinten avslutas              
och storyn levereras.) 
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Implementation 
Defekter registrerades i verktyget Jira. Mätning gjordes i samband med avslut av sprinten.             
Defekter räknades med oavsett allvarlighetsgrad. Vissa defekter hade hittats i produktion och            
vissa i olika interna tester. 
 
Motiv till användning 
Antal defekter ansågs vara ett viktigt mått på produktens kvalitet. 
 
Stöd i litteraturen 
Mätetalet förekommer i [4], [12], [15] och [23] med samma eller liknande definition. 

4.2 16 M16 Cykeltiden för utveckling av stories och defekter 

Definition 
Genomsnittlig kalendertid från påbörjat till slutfört arbete per typ, story respektive defekt,            
beräknas för det som slutförs i sprinten. 
 
Implementation 
Information hämtades från verktyget Jira. Figur 4.5 visar ett exempel där man kan se total               
cykeltid för en markerad story/defect. Verktyget möjliggör även att analysera bara story eller             
defekt separat. Den röda linjen visar medelvärde och den blå linjen glidande medelvärde. 

 
Figur 4.5: Cykeltid för avslutade stories och defekter. 
 
Motiv till användning 
Kontroll över cykeltiden möjliggör att resonera och vidta åtgärder för att påverka cykeltiden,             
kopplat till hur det totalt sett har gått i sprinten. Till exempel strävar man efter mindre stories                 
som kan färdigställas snabbare, för att på så sätt få en burndown-kurva som sjunker              
kontinuerligt. 
 
Stöd i litteraturen 
Mätetalet omnämns i studierna [4], [6] och [12]. 

4.2.17 M17 Total cykeltid för defekter 

Definition 
Genomsnittlig kalendertid från registrering av defekt till slutfört arbete i sprint där defekten             
rättas. 
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Implementation 
Mätetalet implementeras på samma sätt som M16 ovan, men cykeln startar en fas tidigare. 
 
Motiv till användning 
Behovet är att förstå hur lång tid det tar från att en defekt upptäcks till att rättningen är klar                   
för leverans. 
 
Stöd i litteraturen 
Mätetalet omnämns i studien [12]. 

4.2.18 M18 Tid nedlagd på supportarbete 

Definition 
Tiden inkluderar övervakning av ärendehanteringssystemet, och hantering av de ärenden som           
inkommer. När fel konstateras räknas även tid för felanalys in, fram till och med att               
felrapport har registrerats i backlog. 
 
Implementation 
Teammedlemmar som hade som uppgift att ansvara för support registrerade per arbetsdag hur             
många timmar som lagts på supportarbete. 
 
Motiv till användning 
Mätetalet är ett indirekt mått på produktens kvalitet. Det möjliggör uppföljning, som stöd för              
att aktivt kunna arbeta med att minska tiden för support. 

Ytterligare ett motiv är att teamet ska få underlag att bedöma sin planerade velocity i               
framtida sprintar. Man får bättre kunskap om hur mycket tid man behöver avsätta för              
supportarbete. Den tiden reducerar planerad velocity, det vill säga man kan inte skapa lika              
mycket ny funktionalitet om man också måste lägga tid på support. 

Mätetalet förväntas ge en drivkraft att minska tiden för support och därmed en drivkraft att               
höja produktens kvalitet. 

Tid nedlagt på supportarbete kommer troligtvis att korrelera med antal öppna felrapporter.            
Dock kan ett enda allvarligt fel leda till många supportärenden från olika användare, som              
genererar mycket arbetstid. Därför bedömdes båda mätetalen behövas. 

Det bedömdes inte som väldigt tidskrävande att registrera tid för support, men man såg              
ändå viss risk att tidsregistrering skulle uppfattas som betungande och minskar den personliga             
nöjdheten med arbetssituationen. 

Med stöd av GQM-modellen kan mätetalet motiveras enligt följande: 
Goal: Att förstå produktens kvalitet 

Question: Hur mycket tid behöver vi lägga på att kompensera för att produkten inte är               
självförklarande och felfri?  

Metric: M18 Tid nedlagt på supportarbete 
 
 

32 



Goal: Att kunna göra en realistisk sprint-plan 
Question: Hur mycket tid kommer sannolikt att gå åt för supportarbete i kommande             
sprint? 

Metric: M18 Tid nedlagt på supportarbete 
 
Stöd i litteraturen 
van Solingen & Berghout [26] beskriver mätning av daglig genomsnittlig tid nedlagd på             
support per delsystem, i ett projektteam som höll på att ställa om från utveckling till               
förvaltning. 

4.2.19 M19 Antal genomförda förbättringsåtgärder 

Definition 
Antal förbättringsåtgärder som teamet beslutat att genomföra (i regel i samband med            
retrospektiv) och som vid uppföljning anses genomförda. Förbättringsåtgärder avser         
vanligtvis teamets arbetssätt. 
 
Implementation 
Beslutade förbättringsåtgärder dokumenterades i en tabell med en rad per planerad           
förbättring. Raden representerade ofta ett problem som skulle lösas, och åtgärden kunde bestå             
av en eller flera aktiviteter. Efter beslut om åtgärd dokumenterades genomförda aktiviteter            
löpande. Teamet följde även upp förbättringsåtgärder i retrospektiv och diskuterade vid           
behov och bedömde om en viss förbättringsåtgärd skulle anses genomförd eller om det             
krävdes ytterligare arbete med den. Dessutom noterades kommentarer om resultat och effekt            
av förbättringsåtgärder i den mån det gick att bedöma. 
 
Motiv till användning 
Behovet är att lyckas genomföra och följa upp de förändringar man beslutat om. Genom att               
notera antalet förbättringsåtgärder blir man tvungen att definiera vad man menar med            
genomförd och att ta ställning till effekten. Det är egentligen inte antalet som är det viktiga                
utan förmågan att kunna jobba effektivt med förändring. Dock ger antalet en indikation på i               
vilken grad teamet jobbar med förändringsarbete. 
 
Stöd i litteraturen 
Brede Moe [15] skriver att korta utvecklingscykler möjliggör kontinuerliga snabba loopar av            
iterativt lärande och att prova förbättringarna. 

4.2.20 M20 Teknisk skuld 

Definition 
Teknisk skuld är den totala tiden att åtgärda problem som baseras på statisk analys av källkod                
utifrån en uppsättning regler. 
 

33 



Implementation 
Mätningen implementerades med verktyget SonarQube. En uppsättning regler kallade ”sonar          
way” användes, vilket är färdiga regler som levereras med SonarQube. Figur 4.6 visar ett              
exempel på mätning av en viss kodmassa. 
 

 
Figur 4.6: Mätning av teknisk skuld genom statisk kodanalys. 
 
Motiv till användning 
Teknisk skuld hotar att göra det svårare att genomföra ändringar i systemet och skapa ny               
funktionalitet i framtiden. Man behöver därför synliggöra skulden för att aktivt kunna hantera             
den. Man behöver kunna ta ställning till om man ska reducera den tekniska skulden för att få                 
ett mer förvaltningsbart system. Om den tekniska skulden kan kvantifieras går det att ta              
ställning till den och väga den mot nyutveckling. 
 
Stöd i litteraturen 
Marcilio et al. [29] kom fram till att utövare kan ha stor nytta av automatiserad statisk                
kodanalys, förutsatt att de konfigurerar verktygens regler så att brister som visas är relevanta              
och sannolikt bör åtgärdas. Lenarduzzi et al. [30] skrev att befintlig teknologi för att mäta               
teknisk skuld inte var mogen. Det är väldigt komplext att förstå vilka mätetal som ska beaktas                
och hur de ska prioriteras, eftersom mätetalen inte tar hänsyn till verklig arbetsinsats och              
kostnad. 

4.2.21 M21 Täckningsgrad med automatiserade enhetstester 

Definition 
Täckningsgrad avser antal kodrader som testas av enhetstester när det automatiserade testet            
körs. 
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Implementation 
Täckningsgrad mättes och visades automatiskt i samband med systembygge. 
 
Motiv till användning 
Det fanns inget uttalat mål att uppnå en viss täckningsgrad, men generellt strävade man efter               
att höja täckningsgraden. En vanlig hypotes är att högre täckningsgrad med enhetstester leder             
till färre fel i den färdiga programvaran. 
 
Stöd i litteraturen 
Antinyan et al. [31] undersökte värdet av hög täckningsgrad av enhetstester i en fallstudie vid               
företaget Ericsson. Resultat indikerade att hög täckningsgrad inte var till påtaglig hjälp för att              
uppnå felfri programvara. Författarna ansåg att det behövdes mer sofistikerade kriterier för att             
avgöra vad som är tillräcklig enhetstest. 

4.2.22 M22 Status för införande av agilt arbetssätt med SAFe 

Definition 
Det som mäts är status för agilt arbetssätt enligt SAFe [2] per agilt team, och aggregerat för                 
organisationen som helhet. Resultatet ska ses som en sammanställning av flera mätetal, ett             
per agil egenskap som utvärderas. 
 
Implementation 
Mätningen har inte tillkommit på teamets initiativ, utan genomförs för hela organisationen. 
Efter en inledande nollmätning ska uppföljande mätningar göras med jämna mellanrum. 
Varje team tar ställning och svarar ja eller nej på ett antal påståenden inom olika kategorier,                
där varje kategori kan ses som en agil egenskap. Följande är exempel på kategorier och               
frågor: 

● Samsyn om agila principer 
○ Vi har diskuterat innebörden av SAFe:s principer. 
○ Vi har samsyn om SAFe:s principer. 

● Rytm och synkronisering 
○ Det är lätt att schemalägga planering, retrospektiv och liknande viktiga          

händelser. 
○ Det är lätt att anpassa till ändrade prioriteringar. 
○ Team är nästan aldrig överbelastade. 

● DevOps och release-förmåga 
○ Leverans av värde sker nästan alltid i tid. 
○ Det finns möjlighet att leverera ofta. 
○ System har hög kvalitet vid driftsättning och det är få defekter i produktion. 

● Förbättringsarbete 
○ Vi jobbar med ständiga förbättringar på alla nivåer. 
○ Förbättringsåtgärder är inriktade mot grundorsaker, inte bara symptom. 

Mötesledare fick kortare utbildning för att kunna genomföra arbetsmöten i respektive team. 
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Motiv till användning 
Syftet är att förstå status för det agila arbetssättet enligt SAFe, och hur status förändras över                
tiden. Dessutom är ett syfte att stimulera diskussion inom teamen, för att teamen ska förstå               
syftet med att arbeta agilt. 

 
Stöd i litteraturen 
Turetken et al. [32] utvecklade en modell för utvärdering av status för införande av SAFe,               
och genomförde även en fallstudie. 

Utvärdering av agil mognadsgrad generellt nämns i flera studier, bland andra [24]. 

4.2.23 M23 Weighted Shortest Job First (WSJF) 
Definition 
Mätetalet benämns och definieras enligt [2]. WSJF är en prioriteringsmodell för att maximera             
ekonomisk nytta. WSJF definieras enligt ekvation 3: 

SJF   W =  Cost of  delay
Job duration (Job size) (3) 

Cost of  delay definieras enligt ekvation 4: 
ost of  delay BV  T C RO C =  +  +  (4) 

Ingående parametrar definieras enligt följande: 
BV Business value: Affärsvärde som återspeglar kundnytta, bidrag till vinst och eventuella            
straff vid försening. 
TC Time criticality: Hur BV minskar med tiden, till exempel om det finns en fast deadline                
som inte får överskridas eller om kunden är beredd att vänta. 
RO Risk reduction or opportunity enablement: Återspeglar om man inför risk i verksamheten             
eller öppnar för nya affärsmöjligheter. 
Job size anses vara en giltig approximation för Job duration, under antagande att resurser är               
fasta. 

Parametrarna åsätts värden från den Fibonacci-inspirerade serien: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20.              
Metoden bygger på relativ jämförelse mellan en uppsättning features. Utgångspunkten är en            
tabell med en feature per rad och en parameter per kolumn. Metoden föreskriver att man               
jobbar med en kolumn i taget, börjar med att identifiera det lägsta värdet, sätter siffran 1 på                 
det, och sedan sätter värden på övriga features i samma kolumn relativt den feature som fick                
siffran 1. 
 
Implementation 
Teamet bidrog till beräkningen genom att estimera Job size för features i intervaller av              
timmar. Anledningen till att använda timmar var att Fibonacci-serien inte var normaliserad            
mellan de olika teamen. Product Management, på organisatorisk nivå ovanför teamen,           
omvandlade sedan timmar till Fibonacci-värden, samt bestämde värden för övriga parametrar. 
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Motiv till användning 
Mätetalet ska säkerställa att teamet jobbar med de features som ger störst ekonomisk nytta.              
Teamet ansvarar för att leverera features, eller bidrar till att leverera features som andra team               
ansvarar för. Mätetalet förväntas vara en drivkraft för arbetet. 
 
Stöd i litteraturen 
Att fokusera på kundvärde och affärsvärde vid agil utveckling stöds av i stort sett all               
litteratur. Även mätning av affärsvärde har stöd i litteraturen, vilket framgår av [2], [4], [6],               
[7], [10], [12], [13], [14], [17], [22] och [23]. 

Dock är det inte så många studier som förklarar hur affärsvärde kan mätas. Studier som               
gör det är [16], [24] och [33]. Referens [2] anger som ovan beskrivits en exakt               
implementation och [2] anger även Reinertsen [34] som källa. 
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5 Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet av användningen av mätetalen som definieras i kapitel 4.              
Resultat inhämtades dels i form av observationer från mätningar och dels i form av åsikter               
och synpunkter på mätetalen som teamet och andra intressenter uttryckte. Åsikter och            
synpunkter fångades genom deltagande i teammöten, samtal med teammedlemmar och öppna           
intervjuer. Eftersom syftet med studien var att undersöka mätetalens principiella funktionssätt           
är det inte relevant att i rapporten redovisa fullständig data från mätningar. Till exempel, vad               
ett visst team har för velocity, hur många defekter det har i sin backlog eller hur mycket tid                  
det lägger på support är bara intressant för det teamet utifrån dess referensramar, och har               
ingen betydelse för hur väl mätetalet fungerar. 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Generellt fungerade mätetalen att mäta det som avsågs. Mätresultat och visuella           
sammanställningar av dem stimulerade diskussioner om bakomliggande orsaker. Figur 5.1          
visar ett exempel på ett diagram som visar flera mätetal samtidigt över flera sprintar. Orange               
stapel visar M2 Uppskattad velocity. Den svarta linjen visar trenden för M4 Andel godkända              
story points. 

 
Figur 5.1: Visualisering av mätresultat per sprint. 
 

Det fanns inga synpunkter på att mätning orsakade extra arbetstid. De flesta mätvärden             
fångades automatiskt i verktyg som teamet ändå jobbade med, utan att arbetssättet            
påverkades. Det extraarbete som uppstod togs om hand av Scrum Master. Ett initialt arbete              
gjordes, att ta fram ett kalkylark med möjlighet att visualisera mätresultat. Viss konfigurering             
av planeringsverktyget Jira behövde också göras. Det kontinuerliga arbete som sedan           
kvarstod var att en gång per sprint registrera mätvärden i kalkylarket för att möjliggöra senare               
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uppföljning av trender. Denna registreringen bedömdes inte ta mer än någon timme per             
sprint. 

5.2 Resultat per mätetal 

I detta kapitel presenteras resultat per mätetal, M1 - M23. 

5.2.1 M1 Storlek på story 

Det var inte något problem att genomföra uppskattning av storlek per story uttryckt i story               
points med hjälp av “planning poker”. I vissa fall blev det stor spridning mellan olika               
personers bedömningar. Ofta framkom i efterföljande diskussion att vissa var mer insatta än             
andra. I stort sett alltid kunde teamet enas om en siffra. I några fall tillämpades ytterligare en                 
omröstning med kort. Ofta fick de personer som ansågs ha bäst kunskap avgöra. Till              
exempel, om en story bedömdes kräva mycket test så fick testarnas åsikter väga tyngst. I               
övrigt tillämpades ingen särskild metod för att jämka olika åsikter. Liknelsen mellan en             
en-poängs story och en effektiv arbetsdag, en halv dags utveckling och en halv dags test,               
uttalades inledningsvis. Någon ytterligare diskussion om hur story points skulle tolkas fördes            
inte. 

Ingen ansats gjordes att i efterhand verifiera om uppskattat antal story points för enskilda              
färdigställda stories verkade ha stämt med verkligheten. 

5.2.2 M2 Uppskattad velocity 

Uppskattad velocity fastställdes under sprintplaneringen, som genomfördes på första dagen i           
varje sprint, innan det egentliga arbetet i sprinten startade. Stories i toppen av backlog ansågs               
vara kandidater att ingå i sprinten. Storlek på enskilda stories (M1) fanns i vissa fall innan                
sprint-planeringen startade. I de fall storlek saknades gjordes uppskattning under          
sprint-planeringen. Tidsåtgång för sprintplanering var cirka 2,5 timmar. Vid planering av           
första sprinten användes tillgänglig arbetstid som utgångspunkt. Vid planering av andra och            
tredje sprinten användes föregående sprints faktiska velocity som utgångspunkt. Vid          
planering av andra sprinten ansågs dock faktisk velocity från första sprinten egentligen var             
för låg, eftersom man gjort mycket jobb på stories som inte riktigt blev klara. Därför utgick                
man inte bara från faktisk velocity från första sprinten, utan man lät även tillgängliga              
arbetstimmar i andra sprinten väga relativt tungt när man gjorde en samlad bedömning. Det              
förekom diskussioner om vad som inte skulle ingå i velocity. När det gällde support var man                
överens om att den inte skulle ingå, med motiveringen att den är oförutsägbar och inte går att                 
planera. Istället räknade man alltså bort detta arbete från den tillgängliga kapaciteten, i             
princip på samma sätt som man räknade bort semesterdagar. I första sprinten exkluderades             
även regressionstester och systemintegrationstester. I senare sprintar togs dessa med som           
stories, men med bristfälliga acceptanskriterier, det vill säga man bedömde storlek men            
uttryckte inte vad som skulle uppnås. 

39 



5.2.3 M3 Faktisk velocity 

I första sprinten blev det ganska mycket jobb kvar som fick skjutas till efterföljande sprint,               
eftersom fel hittades i stories som då inte kunde godkännas. En viss diskussion uppstod om               
att faktisk velocity kanske inte blir korrekt om man inte räknar med detta nedlagda arbete. En                
annan synpunkt i diskussionen var att det är bra att träna sig på att leverera fullständigt. Det                 
resultat som noterades var enligt definitionen, endast story points för helt godkända stories.             
Faktisk velocity för andra och tredje sprinten blev precis samma antal story points. 

5.2.4 M4 Andel godkända story points (%) 

Resultatet noterades och redovisades internt i teamet under retrospektivmöte, men ingen           
speciell diskussion om det uppstod. Trenddiagram skapades också. I andra sprinten blev drygt             
80% klart. 

5.2.5 M5 Sprint burndown 

Det var inte något problem att få burndown-kurvan att återspegla verkligheten. Status på             
enskilda stories diskuterades i morgonmöten, och om någon story hade fel status upptäcktes             
det och korrigerades. Burndown-kurvan tittade man på ibland på morgonmöten, men inte            
alltid. 

Vid teamets retrospektivmöten visades den slutgiltiga burndown-kurvan. En viss         
diskussion om orsaker till kurvans utseende fördes, till exempel varför kurvan hade planat ut              
under en period. 

En teammedlem förklarade att man tidigare utsatts för yttre press med anledning av             
burndown-kurvan. Man hade levererat massor av bra funktionalitet, men kurvan återspeglade           
inte detta och man upplevde att man blev ifrågasatt. Detta avser ett tidigare projekt då               
burndown baserades på att registrera upparbetad tid. 

De flesta i teamet verkade anse att den nya metoden baserad på klarmarkerade stories med               
story points som både mer trovärdig och enklare att hantera, då man inte behövde redovisa               
upparbetad tid. 

5.2.6 M6 Antal planerade stories att utveckla i sprint 

Man utgick från toppen av backlog, och tog med så många stories som fick plats enligt                
uppskattad velocity (M2). I viss mån skedde omprioritering av backlog i samband med             
sprint-planeringen. Svårigheten var att dra gränsen då man oftast ville ha med flera stories än               
uppskattad velocity kunde tillåta. I en sprint fanns en planerad release, och då ville man hinna                
med allt som ansågs nödvändigt att få med i releasen. En åsikt som uttrycktes var: “Vi kan                 
väl få försöka!”. 

5.2.7 M7 Antal tillagda stories efter start av sprint 

Det förekom vid ett par tillfällen att stories lades till sprinten efter start. Orsaken var att man                 
hade kommit till insikt om att de egentligen hade högre prioritet och måste ingå. Som regel                
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tog man då också bort något annat i botten av sprint backlog. Mätetalet redovisades internt i                
teamet i samband med retrospektiv. 

5.2.8 M8 Antal godkända stories 

En extra rutin lades till efter första sprinten, att produktägaren skulle klarmarkera genom att              
skriva en kommentar i storyn, för att det inte skulle råda någon tveksamhet om status.               
Mätetalet verkade fungera som en drivkraft för teamet, och tycktes bli starkare efter första              
sprinten. 

5.2.9 M9 Andel godkända stories (%) 

Mätetalet redovisades i sprintgranskning där även Product Management och Business Owner           
deltog. Mätvärden i genomförda sprintar varierade mellan 70 och 93%. 

5.2.10 M10 Antal planerade defekter att rätta i sprint 

Vissa defekter hade blivit definierade som stories, vilket egentligen kan tyckas tveksamt.            
Klassificeringen påverkade egentligen inte teamets arbete, men gjorde att mätetalen inte blev            
helt rena under fallstudien. Framöver förväntas tydligare åtskillnad mellan å ena sidan stories             
som beskriver ny funktionalitet och å andra sidan defekter. 

5.2.11 M11 Antal tillagda defekter efter start av sprint 

Det förekom att defekter lades till. Det var i de flesta fall sådana som upptäcktes under                
sprintens gång, men som inte var relaterade till det planerade arbetet som utfördes i sprinten.               
Defekterna upptäcktes vid något tillfälle i produktion men i de flesta fall i interna tester. 

5.2.12 M12 Antal godkända defekter 

I de flesta fall var defekterna rangordnade högst upp i sprint backlog och de flesta blev                
godkända inom ramen för sprinten. Det fanns en stark drivkraft för teamet att lyckas med               
rättningen. Ingen speciell diskussion uppstod kring det här mätetalet. 

5.2.13 M13 Andel godkända defekter (%) 

Mätetalet redovisades i sprintgranskning där även Product Management och Business Owner           
deltog. Andelen var hög under fallstudien. 

5.2.14 M14 Progress för features 

Mätetalet redovisades i sprintgranskning där även Product Management och Business Owner           
deltog. Deltagarna var mycket positiva till att progress i förhållande till plan redovisades. 

I ett fall fanns ett beroende då teamet inte själva kunde kontrollera progressen, utan då               
även andra team behövde leverera stories för att en feature skulle kunna levereras. Det är               
naturligt och i enlighet med processen att sådana fall uppstår. 
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5.2.15 M15 Antal defekter i backlog 

Det var tydligt vilka defekter som fanns i teamets backlog. I de flesta fall registrerade teamet                
själva sina defekter i backlog. I ett par fall var det andra team som hittade defekterna och                 
registrerade dem. 

Det fanns en diskussion om gemensam prioritering av defekter, då man tidigare varit van              
vid gemensamt Change Control Board på nivå ovanför teamen. Rent tekniskt borde det dock              
inte påverka mätetalet om teamet själva prioriterar defekter eller om också Product            
Management eller annan extern part har inflytande över prioriteringen. 

5.2.16 M16 Cykeltid för utveckling av stories och defekter 

Mätetal för cykeltid för utveckling gav upphov till en diskussion. Det framkom att någon              
ibland påbörjade en story redan efter att snabbt ha funderat på den och knutit den till sig i                  
avsikt att jobba med den senare. Det uppstod här en tveksamhet om vad som menas med att                 
“påbörja”. Cykeltiden kan ju förlängas påtagligt om man påbörjar formellt i verktyget, men             
inte i praktiken har påbörjat jobbet. 

Exempel på den genomsnittliga cykeltiden för att rätta defekter i en sprint var tre dagar               
och tio timmar. Cykeltiden för att rätta defekter var under fallstudien två till tre gånger               
kortare än cykeltiden för att utveckla stories. 

5.2.17 M17 Total cykeltid för defekter 

Det gick inte att arbeta med mätetalet på ett helt enhetligt sätt. Nyligen upptäckta defekter               
registrerades i verktyget Jira och planerades in i antingen pågående eller i nästkommande             
sprint. Däremot fanns sedan tidigare betydligt äldre defekter, som regel av lägre prioritet, från              
ett tidigare ärendehanteringssystem. Dessa planerades i vissa fall in som stories istället för             
defekter. 

5.2.18 M18 Tid nedlagd på supportarbete 

Registreringen av tid för support fungerade bara delvis. Inom ett support-område fungerade            
det bra. Enligt en teammedlem upplevdes det inte som något påtagligt besvär att registrera              
denna tid. Inom ett annat område fungerade det inte i alla sprintar eftersom personer ibland               
glömde att registrera eller registrerade långt i efterhand, och då troligtvis inte med samma              
precision. Något tydligt motstånd mot mätningen uttrycktes inte, utan glömska och slarv            
angavs som orsak. I de fall registreringen fungerade användes mätetalet för att bedöma             
supportbehovet i kommande sprint. Efter tre sprintar syntes en sjunkande trend. Generellt            
ansågs att supportbehovet var för stort. 

5.2.19 M19 Antal genomförda förbättringsåtgärder 

Förbättringsåtgärder föreslogs av teamet i retrospektiv. Scrum Master noterade sedan          
åtgärder löpande under efterföljande sprint. Viss tid av retrospektivet ägnades även åt            
uppföljning av tidigare åtgärder. Exempel på åtgärder som kunde antas påverka andra mätetal             
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i positiv riktning fanns. Till exempel automatiserades ett bygge till en testmiljö en gång per               
dygn, vilket förväntades bidra till att korta cykeltiden eftersom testare får mindre väntetid.             
Genomförda förbättringsåtgärder redovisades även i sprintgranskning, vilket deltagarna såg         
som mycket positivt. 

5.2.20 M20 Teknisk skuld 

Mätning av teknisk skuld fanns implementerad i verktyget SonarQube som estimerade den            
tekniska skulden till ett relativt lågt antal dagar. En teammedlem förklarade hur man             
resonerade utifrån mätresultatet. Många av de varningar som presenteras är av typen            
“duplicerad kod”. En orsak är att många metoder är snarlika eftersom “x” och “y” är två                
separata “projekt” men i princip gör många saker på samma sätt. Detta betraktar man inte               
som en teknisk skuld och refaktorisering av detta är inte intressant eller prioriterat. Dessutom              
bör “x” implementeras om med modernare teknik. Väldigt många varningar handlar om det             
underliggande säkerhetsramverket där många klasser och metoder är satta som @Deprecated.           
För dessa har man för närvarande inga alternativ utan man måste bortse från de varningarna.               
De flesta varningarna var dessutom inte knutna till den del av systemet som teamet jobbade               
med. Det förekom även diskussioner om teknisk skuld som inte var kopplade till det              
kvantifierade resultatet från SonarQube. I dessa diskussioner fördes argumentation snarare          
med olika subjektiva beskrivningar av skuldens omfattning och natur. Slutsatsen blev att man             
bedömde att det inte fanns någon skuld som behövde hanteras. 

5.2.21 M21 Täckningsgrad med automatiserade enhetstester 

Mätning av täckningsgrad med automatiserade enhetstester fanns implementerad i verktyget          
SonarQube men användes egentligen inte på något systematiskt sätt. Det fanns inget uttalat             
mål om någon viss täckningsgrad. Däremot fanns kvalitetsgrindar inför deploy till miljöer,            
som krävde att byggen skulle vara gröna, det vill säga att alla implementerade automatiserade              
enhetstester skulle ha körts med godkänt resultat i samband med bygge. 

5.2.22 M22 Status för införande av agilt arbetssätt med SAFe 

Vid en provomgång inför nollmätningen upplevdes frågorna i vissa fall som svåra att förstå.              
Det uppkom också diskussion om frågorna borde vara formulerade för att undersöka i vilket              
grad arbetssätt enligt just SAFe-principer verkligen är infört, eller snarare i vilken grad             
organisationen jobbar framgångsrikt på motsvarande områdena oavsett vägen dit. Det          
uppkom också diskussion om fokus skulle vara på det egna teamet eller organisationen i stort. 

5.2.23 M23 Weighted Shortest Job First (WSJF) 

För att komma fram till Job Size jobbade man i två steg. Eftersom story points i olika team                  
inte ansågs normaliserade så fick teamen uppskatta arbetsinsats per feature i olika intervaller             
av timmar. I nästa steg omvandlade Product Management timmar till värden i            
Fibonacci-serien. 
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6 Analys 
Detta kapitel analyserar resultaten från kapitel 5 och drar slutsatser. Resultaten jämförs också             
med litteraturen. 

6.1 Övergripande analys 

Teamet har generellt jobbat med mätetalen på ett sätt som överensstämmer med litteraturen.             
Efter tre fullständiga utvecklings-sprintar har även effekten av användning av mätetalen           
huvudsakligen överensstämt med litteraturen. 

Det största värdet med mätningen bedöms vara de diskussioner som utgår ifrån            
mätresultat, där man diskuterar vad man egentligen mäter, reflekterar över alternativa sätt att             
mäta, söker bakomliggande orsaker till mätvärden och försöker dra slutsatser. Det ger också             
stort värde att titta på flera mätetal samtidigt och reflektera över hur de förhåller sig till                
varandra. 

Tre sprintar är en ganska kort utvärderingsperiod. Många av mätetalen kräver övning            
eftersom värden sätts enligt teamets bedömningar, och teamet gör sina bedömningar baserat            
på erfarenhet. För sådana mätetal kommer värden troligtvis att stabiliseras med tiden.            
Naturligtvis finns risken att vissa mätetal i framtiden kan uppvisa opålitliga värden och att              
teamet då tappar förtroende för dem. Det finns även risk att man, liksom med alla metoder, av                 
olika skäl låter hanteringen av mätetalen förfalla, vilket då kan leda till att mätetalen fungerar               
sämre. Dock finns i nuläget inget som tyder på en sådan utveckling. Att man i framtiden                
ändrar vissa mätetal är en naturlig utveckling. Fowler [28] menar till exempel att det kan               
finnas en utveckling via olika stadier i ett teams sätt att angripa estimering: 1) estimat i tid; 2)                  
estimat i story points; 3) estimat genom att räkna antal stories, som regel små och av lika                 
storlek; 4) estimat ersatt av fokus på flöde och cykeltider. För teamet i fallstudien skulle en                
sådan utveckling kunna innebära att M6 Antal planerade stories att utveckla i sprint får ökad               
betydelse på bekostnad av M2 Uppskattad velocity, och att längre fram båda skulle kunna              
ersättas av fokus på M16 Cykeltid för utveckling av stories. 

Det finns inget som tyder på att mätetalen generellt orsakat missnöje, misstänksamhet eller             
ökad arbetsbelastning i teamet. Den troliga utvecklingen är att mätetalen med tiden kommer             
att kännas som en självklar del av arbetet. 

6.2 Analys per mätetal 

I detta kapitel görs en analys per mätetal, M1 - M23. 

6.2.1 M1 Storlek på story 

Metoden “planning poker” kunde snabbt introduceras och har inte blivit ifrågasatt, vilket            
även verkar även stämma med litteraturen. Till exempel genomförde Haugen [35] en studie             
av ett team som med hjälp av “planning poker” estimerade totalt 101 stories i fyra olika                
projekt. Författaren konstaterade att teamet snabbt kom att tycka om processen.  
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Det gjordes ingen ansats att i efterhand validera att storleken på en story faktiskt blev rätt                
uppskattad. En möjlig risk är att man missar möjligheten att lära av sina uppskattningar. Man               
skulle i framtiden kunna prova det arbetssätt som Downey & Sutherland [9] beskriver, att              
man varje morgonmöte diskuterar med hur mycket man som team reducerat komplexiteten            
per story som man jobbat med. Komplexitet är ett alternativt, och möjligtvis bättre, begrepp              
för storleken på en story. Begreppet indikerar att det är komplexitet i form av till exempel                
beroenden, okänd teknologi och risker snarare än ren arbetstid som avgör hur omfattande en              
story blir. 

Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att definiera flera stories som referens-stories av             
olika storlekar. Kocurek [36] ger exempel på hur det kan göras. 

Storlek i story points är alltså ett relativt mått som bygger på att teamet etablerar ett                
pålitligt referenssystem i sitt kollektiva medvetande. Så länge det som jämförs endast är             
vanliga stories, det vill säga utveckling av fungerande programvara, är uppgiften enklare. Om             
även stories av typen “spikes” och “enabler stories” ska estimeras blir den svårare, eftersom              
sådana innebär arbete av annan karaktär. En djupare analys av det vägvalet görs i kapitel               
6.2.2 nedan. 

6.2.2 M2 Uppskattad velocity 

Vid planering av första sprinten drogs mycket arbete bort från sprinten som ej planeringsbart              
arbete. Till exempel estimerades inte insatsen för regressionstest, och inte heller           
supportarbete. I senare sprintar lades regressionstest och systemintegrationstest till, dock utan           
tydliga acceptanskriterier. Litteraturen ger ingen entydig vägledning när det gäller vad som            
ska estimeras med story points inom ramen för velocity. Den mesta litteraturen utgår ifrån att               
det är stories som estimeras och nämner inte annan typ av arbete. Stories representerar              
vanligtvis värdeskapande funktionalitet som prioriterats av produktägaren. Det förekommer         
dock också diskussioner om huruvida man ska estimera så kallade “spikes”, det vill säga              
utforskande utvecklingsarbete som utförs för att skapa bättre förståelse. Oavsett synsätt är det             
viktigt att veta vad man har för syfte med att uppskatta velocity, och låta det syftet avgöra                 
vilket arbete som ska inkluderas. 

Det går att argumentera utifrån syftet att velocity ska svara på frågan hur mycket ny               
värdeskapande fungerande programvara teamet kan skapa i sprinten, och att då endast            
estimera vanliga stories. Idealt är regressionstester helt automatiserade i agilt arbete (till            
exempel, van der Aalst & Marselis [37]). Behov att rätta defekter och åtgärda teknisk skuld               
är förstås också något som man strävar efter att minimera. I den mån det ändå förekommer                
kan man i linje med nämnda synsätt exludera arbetet från velocity med motiveringen att det               
inte skapa ny programvara. 

Enligt SAFe [2] estimeras så kallade “enabler stories” som vanliga stories. “Enabler            
stories” innefattar bland annat “spikes” men även mycket annat arbete inom kategorierna:            
exploration, architectural, infrastructure och compliance. En agil coach som intervjuades          
ansåg att man ska planera allt som kan planeras. 
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Owens [38] ger i ett diskussionsforum sin syn på vägvalet, vilket är ett typiskt exempel               
bland många liknande på hur olika alternativ diskuteras och övervägs på en mer detaljerad              
nivå än befintlig forskningen belyser. Owens skriver att man i Scrum avsätter tid varje sprint               
för “backlog refinement”. (I den aktiviteten gör man stories i backlog klara för utveckling,              
bland annat genom kravanalys.) Han anser dock att det kan vara motiverat att i vissa fall                
explicit inkludera “spikes” och “enabler stories” i backlog och anger som skäl bland annat att               
beroenden mellan dem och annat arbete kan behöva synliggöra för att kunna diskutera             
ordning och prioritet, och att sådant som påverkar arkitektur och infrastruktur behöver vara             
synligt för andra team som påverkas. 

Teamet rekommenderas att planera även sådant arbete som inte direkt skapar värde,            
genom att definiera stories med tydliga acceptanskriterier. Vinsten är ju framför allt att             
arbetet, till exempel regressionstest, då blir mer ändamålsenligt och effektiv. I verktyget Jira             
finns vid sidan av typen “story” även typen “task”, vilken skulle kunna användas för              
synliggöra arbete av typen “enabler stories”. Men det innebär inte med nödvändighet att detta              
arbete också måste estimeras med story points. Att helt exkludera support som teamet i              
fallstudien gjorde verkar helt korrekt, eftersom man inte på förhand kan veta vad det arbetet               
kommer att bestå av. 

6.2.3 M3 Faktisk velocity 

Efter två på varandra följande sprintar med samma faktiska velocity verkar teamet ha             
förtroende för mätetalets funktion. Det är dock antagligen för tidigt att fastslå att velocity har               
stabiliserats. 

Faktisk velocity har koppling till M1 Storlek på story. Stabil velocity förutsätter att storlek              
på stories uppskattas på ett förutsägbart sätt. 

Teamet i fallstudien har inte kommunicerat sin velocity utåt och det har inte heller              
efterfrågats av andra. Med stöd av litteraturen rekommenderas att man fortsätter behålla            
velocity inom teamet. Gustafsson [14] menar är att velocity kan användas som mätetal för              
förutsägbarhet men inte bör användas för att mäta produktivitet, eftersom produktkvaliteten           
då kan försämras. Hartmann & Dymond [24] skriver att velocity inte ska användas för              
jämförelse mellan team. 

Downey & Sutherland [9] betonar att uppföljning av timmar ska undvikas, eftersom            
registreringen ger upphov till slöseri som sänker velocity, samt minskar förutsägbarheten.           
Fallstudien tenderar att validera detta. Teamet i fallstudien har inte uttryckt något önskemål             
att gå tillbaka till att registrera upparbetade timmar som de gjorde tidigare. 

Att som i [12] sätta velocity i relation till tillgänglig kapacitet är en möjlig förbättring som                
teamet skulle kunna överväga. Att då använda den uppskattade kapaciteten man använde för             
M2 Uppskattad velocity är antagligen tillräckligt bra, även om man missar sådant som             
oplanerade sjukdagar. Att i efterhand fastställa hur stor kapacitet man faktiskt hade i sprinten              
skulle ge ett bättre värde, men skulle kräva extra arbete. Det finns ju även              
produktivitetsbortfall som är svårt att fånga, till exempel väntetid på grund av problem med              
testmiljöer och påverkan på produktiviteten som uppstår när man har nya teammedlemmar. 
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6.2.4 M4 Andel godkända story points (%) 

Ytterligare ett team i organisationen använder samma mätetal och anser att det fungerar och              
är relevant. De kallar mätetalet “predictability”. Mätetalet säger ju hur förutsägbart teamet            
var, det vill säga vilken förmåga det hade att omsätta prognostiserad arbetsmängd i leverans.              
Mätetalet M9 Andel godkända stories säger snarare vilken förmåga teamet hade att omsätta             
prognostiserad funktionalitet i leverans. 

Även om mätetalen M4 och M9 liknar varandra så behövs båda. I ett enkelt exempel har                
tre stories A, B och C storleken 8, 5 respektive 1 story points. Om A och B levereras, men                   
inte C, är andel godkända stories 67% vilket bör anses vara för lågt. Men andel godkända                
story points är 93% vilket absolut är ett godkänt värde. 

6.2.5 M5 Sprint burndown 

I teorin framhålls ofta att att user stories ska göras mindre för att man ska uppnå en mer                  
kontrollerad burndown. Detta har gått att verifiera i fallstudien, och det har främst varit i               
perioder då fokus har legat på att rätta defekter. Defekterna var ofta förhållandevis små, och               
man kände dessutom till funktionaliteten sedan tidigare. De fick därmed kort cykeltid i             
sprinten och flera sådana rättningar i sekvens fick kurvan att sjunka kontinuerligt. 

När kurvan planade ut gick det i vissa fall att härleda till orsaker som att man väntade på                  
bidrag från andra team, eller väntade på att testmiljöer skulle färdigställas. Att burndown i              
vissa fall sjönk kraftigt mot slutet av sprinten tycks inte ha berott på att man släpade efter                 
med rapportering av färdigt arbete. En burndown-kurva som följer ideallinjen har ju            
egentligen inget egenvärde, men den indikerar åtminstone två saker: dels att teamet            
antagligen har kontroll över sin situation och slipper stress, och dels att man hela tiden               
färdigställer värde som kan levereras vid sprintens slut. 

Att inte basera burndown på upparbetad tid verkar vara gynnsamt. Det blir mindre slöseri,              
behagligare arbetssituation och burndown-kurvan blir mer trovärdig. 

6.2.6 M6 Antal planerade stories att utveckla i sprint 

Teamet utgick från en rangordnad backlog, och prioriterade vid behov om den. Stories att              
ingå i sprinten hämtades från toppen av backlog, och dessa stories var bedömda till storlek (se                
M1). Uppskattad velocity (se M2) fick avgöra hur många stories som fick plats. Detta              
arbetssätt är helt i enlighet med litteraturen (till exempel [9]). I några fall tänjde man på                
gränsen och la in för mycket innehåll i sprinten. Dock var man medveten om detta och förde                 
en diskussion. Det har inte funnits någon tendens att teamet åtagit sig färre stories än det har                 
kapacitet för, av rädsla att inte kunna leverera tillräckligt mycket, vilket ibland varnas för i               
litteraturen. 

Bedömningen görs att teamet redan övat upp en känsla för hur många stories man kan               
planera in för utveckling i sprinten och att den förmågan med tiden kommer att förbättras               
ytterligare. 
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6.2.7 M7 Antal tillagda stories efter start av sprint 

Mätetalet ger information om hur stabil planen är. Teamet har jobbat i enlighet med              
litteraturen och eftersträvat stabil planering. Vid några tillfällen har man ändå behövt planera             
om, och har då gjort det i samförstånd mellan produktägaren och teammedlemmar. Dock             
borde omplanering vid några tillfällen kommunicerats tydligare i teamet, till exempel i            
morgonmöte. Mätetalet ger en grund för att senare kunna förstå om stabilitet har påverkan på               
produktiviteten. 

6.2.8 M8 Antal godkända stories 

Mätetalet måste egentligen sättas i relation till andra mätetal för ge full nytta. Vilket antal               
som helst skulle kunna vara bra om det dels innebär 100% av planerade stories och dessutom                
att teamet har uppnått maximal produktivitet. Man kan tänka sig att det finns ett optimalt               
antal stories som teamet klarar att utveckla i en sprint. Det optimala antalet borde matchas av                
en optimal storlek per story. 

Dock är det även viktigt att notera vilka stories som blivit godkända. Att misslyckas med               
att leverera en högprioriterad story, placerad högt upp i sprint backlog, är mer allvarligt. Att               
inte hinna med den lägst prioriterade storyn kan däremot ses som normalt, och kanske till och                
med önskvärt för ett team som vill utmana sig självt att leverera så mycket som möjligt. 

Downey & Sutherland [9] föreslår mätetalet "Framgång per storlek", vilket är antal            
lyckade försök att utveckla en story av en viss storlek (se M1 Storlek på story) delat med                 
totala antalet försök för samma storlek. Att lägga till även detta mätetal skulle kunna ge               
kunskap som stimulerar bättre nedbrytning av stories i storlekar som teamet varit            
framgångsrika med. Det skulle även kunna förbättra framtida planering (se M6 Antal            
planerade stories) då teamet kanske även bör beakta vilken mix av stories av olika storlekar               
som planeras för sprinten för att uppnå ett optimalt flöde. 

6.2.9 M9 Andel godkända stories (%) 

Enligt resonemanget för mätetal M4 Andel godkända story points ovan så har man nytta av               
att se både M4 och M9 tillsammans. Till exempel kan andel godkända stories ha ett högt                
värde samtidigt som andel godkända story points har ett betydligt lägre värde. 

6.2.10 M10 Antal planerade defekter att rätta i sprint 

Teamet bör inte klassificera någon defekt som story, vilket gjordes för vissa äldre defekter              
från annat system under fallstudien. Bortsett från detta är mätetalet till nytta för att tydliggöra               
när defekter måste planeras in, vilket å enas sidan betyder att defekterna blir åtgärdade och att                
man höjer kvaliteten på systemet, men å andra sidan att man tränger ut nyutveckling.              
Mätetalet ger stöd för att balansera mellan dessa två. 
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6.2.11 M11 Antal tillagda defekter efter start av sprint 

Mätetalet visar att defekter upptäcks som är så allvarliga att rättning inte kan vänta till nästa                
sprint. Det innebär samtidigt att defekterna hittas sent. Behov att lägga till defekter efter start               
bör helst inte finnas, och mätetalet är därför viktigt för att visa när det ändå sker. 

6.2.12 M12 Antal godkända defekter 

Mätetalet relaterar till M10 och M11. Det behövs också för att kunna beräkna M13. 

6.2.13 M13 Andel godkända defekter (%) 

Andelen var hög under fallstudien. Skulle man inte lyckas rätta defekter som man planerar så               
indikerar det antagligen problem som behöver synliggöras, i vilket fall mätetalet är till nytta.              
Om inga defekter planeras så fungerar inte mätetalet rent matematiskt eftersom det leder till              
division med noll. Ett alternativt är att det räcker med att visa M10, M11 och M12                
tillsammans, i stapeldiagram per sprint och trenddiagram över flera sprintar. I så fall kan M13               
utgå. 

6.2.14 M14 Progress för features 

Mätetalet är det som fungerar bäst för att redovisa progress till Product Management. Product              
Management har varit delaktiga i att beskriva features och står bakom prioriteringen av dem.  

6.2.15 M15 Antal defekter i backlog 

Användningen verkar överensstämma väl med litteraturen. Till exempel [12] beskriver en           
fallstudie där man varje sprint mätte antal kvarstående defekter. 

6.2.16 M16 Cykeltid för utveckling av stories och defekter 

Mätetalet borde egentligen delats upp på två olika: stories respektive defekter, för att             
tydliggöra att det är intressant att analysera de två cykeltiderna separat. Detta gjordes i              
fallstudien. Det är intressant att cykeltiden för defekter var kortare än cykeltiden för stories.              
Antagligen berodde det på att defekterna var förhållandevis små och av låg komplexitet. 

6.2.17 M17 Total cykeltid för defekter 

Den här cykeln startar alltså när en defekt registreras, medans cykeln M16 ovan startar när               
åtgärd av defekten startar. Eftersom gamla defekter inte hanterades riktigt på samma sätt som              
nya blev mätvärden inte helt korrekta. Men på längre sikt spelar det ingen större roll eftersom                
defekter fortsättningsvis kommer att registreras på ett enhetligt sätt i samma verktyg.  

6.2.18 M18 Tid nedlagd på supportarbete 

En felkälla är att det är svårt att notera tiden korrekt, speciellt om man håller på med många                  
arbetsuppgifter parallellt. Dessutom kan en teammedlem helt eller delvis glömma att tid ska             

49 



registrera, varpå mätvärdet försämras. Det kan också vara svårt att bedöma vad som ska              
klassas som support. Trots dessa brister är det motiverat att fortsätta mäta, eftersom             
informationen som framkommer är viktig. Det måste dock finnas samsyn i teamet att man ser               
nyttan med och accepterar mätetalet. Eftersom inget tydligt motstånd mot mätningen fanns så             
bör man upprätta en tydligare överenskommelse i teamet, tydliggöra vad som menas med             
support, och följa upp oftare att tiden registreras. 

6.2.19 M19 Antal genomförda förbättringsåtgärder 

Det här mätetalet har den positiva effekten att det synliggör att teamet strävar efter att               
förbättra sig, vilket kan skapa en positiv stämning i teamet och dess omgivning. Teamet kan               
också följa upp och se vad de ändrat och kan bedöma effekterna av det, vilket ytterligare kan                 
öka nöjdheten i teamet. 

6.2.20 M20 Teknisk skuld 

Studie [12] beskriver att erfarenhet från fallstudie var att man genom att informera om den               
tekniska skulden motiverade teamet att refaktorisera koden och att detta ledde till att höja              
kvaliteten på produkten i varje sprint. Detta tycks överensstämma med vad en person i en               
annan del av föreliggande fallstudies organisation berättade. Hos dem körs alltid SonarQube            
vid commit, och projekten tillhandahålls en grundläggande konfigurationsfil utifrån vilken de           
själva kan konfigurera vilka kontroller som ska ingå i skanningen av koden. De brukar också               
ibland publicera resultaten och på så vis blir det en tävling om vilka som har minst antal fel. 

Det rekommenderas att teamet utreder om de kan konfigurera reglerna för sin del av              
systemet så att mätningen blir så relevant som möjligt, och utvärderar nyttan igen efter det.               
Detta är i princip också vad [29] rekommenderar. 

6.2.21 M21 Täckningsgrad med automatiserade enhetstester 

Kriterierna för att avgöra täckningsgrad bör diskuteras ytterligare och preciseras, i linje med             
vad Antinyan et al. [31] skriver. 

6.2.22 M22 Status för införande av agilt arbetssätt med SAFe 

Vissa av frågorna bör förtydligas. Risken är annars att man får mätresultat som är svårtolkat               
och kanske även missvisande. Man kan ifrågasätta om frågorna ger fullständig täckning samt             
om inte svarsalternativen borde ge möjlighet till gradering. 

Det finns också en risk att denna typ av mätning skapar missnöje om teamet känner sig                
utsatta för granskning. Därför är det viktigt att den är genomtänkt när den genomförs. 

Ett alternativ till att konstruera en egen modell är att använda SAFe Maturity Model [32].               
Modellen kräver visserligen ytterligare validering enligt författarna, men är utvecklad som ett            
forskningsprojekt, granskad och validerad i fallstudie. Exempel på egenskaper är att den har             
en genomtänkt struktur med mognadsnivåer och att den använder standard ISO/IEC 15504            
för utvärdering. Enligt [32] är syftet med en mognadsmodell är att beskriva nivåer av              
mognad, baserat på antagandet att det finns organisatorisk utvecklingsmönster. Varje nivå har            
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definierade egenskaper som ska gälla eller angreppssätt som ska vara etablerade på den             
nivån. 

6.2.23 M23 Weighted Shortest Job First (WSJF) 

Att fokusera på och mäta kundvärde har mycket starkt stöd i litteraturen och mätetalet bör               
därför ses som viktigt. Mätetalet skiljer sig från flertalet andra mätetal i fallstudien på så sätt                
att det inte finns på teamnivå utan är kopplat till features i Program Backlog. I vissa fall kan                  
ett team ansvara för och själva utveckla en hel feature, och i det fallet blir mätetalet också                 
direkt kopplat till teamet. Teamet bidrar konkret med tidsestimat för features de har kunskap              
om och sannolikt kommer att bidra till att utveckla. Dessutom kan teamet indirekt även              
påverka övriga i mätetalet ingående parametrar genom sin sakkunskap i dialog med            
produktägaren. 

Kopplat till kundvärde finns i SAFe [2] även ett annat mätetal som kallas Team PI               
Performance Report. Det som mäts är hur stor andel av planerat värde (business value) som               
ett team levererar under ett program-inkrement (PI - fyra sprintar). Mätetalet illustreras i             
Figur 6.1. 

 
Figur 6.1: Team PI Performance Report. 
 
Som diagrammet till höger indikerar med grön färg strävar man efter att hålla sig inom               
intervallet 80-100%. Team B i bilden har ett önskvärt beteende medan team A inte är ett                
pålitligt team. Leffingwell [39] förklarar att ett team som regelmässigt uppnår 100%            
antagligen undviker risktagande och innovation, eller låter bli att åta sig vissa mål för att               
garantera fullständig leverans. Optimalt ekonomiskt värde förutsätter balans mellan         
förutsägbarhet och risktagande. 
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Det är lämpligt att prova att använda detta mätetal eftersom andra mätetal inte lika direkt               
mäter hur teamet bidrar kundvärde. Mätetalet kan bidra till att öka teamets och hela              
organisationens fokus på kundvärde. Utan ett sådant mätetal riskerar man suboptimering, till            
exempel genom att ett team har för mycket fokus på stories av mer teknisk natur som inte                 
skapar tillräckligt kundvärde, och att detta inte uppmärksammas så länge övriga mätetal visar             
bra värden. 
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7 Diskussion 
Kapitlet är indelat i en diskussion om resultatet och en diskussion om metoden. 

7.1 Resultatdiskussion 

Detta kapitel diskuterar om problemställningen i kapitel 1.3 har kunnat besvaras, och            
reflekterar över resultatet som framkommit under arbetet. 

Resultatet visar att flertalet av de använda mätetalen fungerar väl i sammanhanget, och             
möjliggör att beskriva teamets produktivitet och produktens kvalitet på ett objektivt sätt i             
termer som förstås på samma sätt av alla i teamet. Status och trender kan för flertalet mätetal                 
åskådliggöras visuellt. Mätetalen främjar diskussioner, grundade i fakta, som tycks kunna           
bidra till att teamet lär sig mer och snabbare av sina erfarenheter, får en bättre grund för sitt                  
förbättringsarbete och successivt utvecklar sin förmåga att planera. Detta överensstämmer i           
hög grad med tidigare studier, som lyfter fram fördelar med mätning som: transparens och              
objektivitet [13], kontroll över prestation [9], underlag för diskussioner [13], stöd för lärande             
[6], stöd för kontinuerlig förbättring [9], [11], [22], [16], stöd för planering [16], och              
visualisering av mätetal [16]. 

De mätetal som använts ska dock inte uppfattas som en slutgiltig och optimal uppsättning,              
Det är troligt att teamet med ökande erfarenhet kommer att reflektera än mer över mätetalen,               
vilket kan leda till anpassning av mätetal och tillägg av ytterligare mätetal. Det är också               
troligt att teamet utvecklar sitt arbetssätt med tiden, och att deras behov av mätetal därigenom               
kan förändras.  

Samtliga använda mätetal förekommer i litteraturen, med samma eller likartad definition,           
vilket innebär att studien bidrar till att validera tidigare studier avseende de specifika använda              
mätetalen. Andra team bör i framtiden kunna använda samma mätetalen som utgångspunkt,            
men bör samtidigt utgå ifrån sin kontext och sina behov och definiera egna mål för sin                
mätning. 

Att utforma och anpassa mätetal efter behov och sammanhang är också ett angreppssätt             
som har starkt stöd i litteraturen, till exempel i [6]. Litteraturen indikerar heller inte att man                
ska förvänta sig en uppsättning mätetal som fungerar för alla team. 

Mätetalen möjliggör att kunna utvärdera både produktivitet och produktkvalitet, vilket är           
två aspekter på arbetet som har starkt stöd i litteraturen, bland annat i [10] och [15]. Till                 
exempel skulle teamet i framtiden kunna se en ökande trend för mätetalen defekter i backlog               
(M15), nedlagd tid för support (M18) och teknisk skuld (M20), och samtidigt en ökande trend               
för mätetalen faktisk velocity (M3) och antal godkända stories (M8). Det skulle i så fall               
kunna innebär att man jobbar alltför snabbt på bekostnad av produktkvaliteten. 

Det finns inget i fallstudien som tyder på att insamling och sammanställning av data är               
alltför tidskrävande eller på annat sätt betungande och därigenom inverkar negativt på            
produktiviteten. Det ska noteras att insamling och sammanställning av data redan är helt eller              
delvis automatiserad för många av mätetalen. En extra arbetsinsats krävs för att registrera             
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värden i kalkylark, vilket främst görs för att kunna följa trender. När en mall för detta nu                 
finns bedöms insatsen inte vara mer än någon timme per sprint. Det finns med undantag av                
tid nedlagd på support (M18) inget behov att teamet registrerar någon extra information             
utöver vad de skulle ha gjort även utan mätning. Att kunna automatisera datainsamling             
ytterligare bedöms därför inte som nödvändigt. Generellt framkommer inte heller i tidigare            
studier något sådant behov. Ett undantag är [13] som beskriver en fallstudie samt föreslår en               
arkitektur för att automatisera mätning, dock utan att tydligt beskriva problemet med manuell             
datainsamling i fallstudien eller argumentera för behovet att automatisera. [13] tar upp            
fördelar och nackdelar med automatisering, men tar inte upp risken med förlorad flexibilitet,             
om automatiseringen utgår ifrån en uppsättning mätetal som senare behöver justeras. 

Det använda ramverket för uppskalad agil utveckling, SAFe [2], rekommenderar några av            
de använda mätetalen, och kan på så sätt haft viss inverkan på val av mätetal. Dock                
positioneras inte ramverkets alla detaljerade riktlinjer och metodbeskrivningar som         
obligatoriska att följa i organisationen, speciellt inte på teamnivå, utan ses snarare som något              
att inspireras och lära av. Dessutom rekommenderas samma mätetal i hög grad även av övrig               
litteratur. Mätetalet M23 Weighted Shortest Job First [2]som är kopplat till kundnytta är dock              
inte valbart för teamet. För kundnytta på feature-nivå behöver det finnas en gemensam             
modell för hela organisationen för att man ska kunna allokera resurser till de mest              
prioriterade områdena och undvika suboptimering. 

7.2 Metoddiskussion 

Litteraturen har varit till hjälp att hitta initiala agila mätetal och även att under arbetets gång                
undersöka om  mätetalen fungerar i enlighet med andras erfarenheter. 

Att jobba växelvis med teori och praktik har varit en framgångsfaktor. Efter att ha kommit               
igång med arbetet kan man se teorin i nytt ljus, och man kan även upptäcka att man behöver                  
eftersöka ytterligare källor för att besvara vissa frågor. 

Att utöver akademisk litteratur även beakta källor som webbsidor och bloggar kan bidra             
till bättre förståelse för praktiskt arbete med mätetal, samt kan underlätta att uppfatta nyare              
trender och insikter som ännu inte syns i forskningen.  

Fallstudie som metod har fungerat väl för att uppnå djupare insikter i mätetalens praktiska              
användning och funktionssätt, vilket ofta saknas i tidigare studier. 

Avsaknad av standardiserad terminologi för agila mätetal försvårar jämförelser mellan          
studier. Samma mätetal kan benämnas olika i olika studier. Mätetal med samma benämning             
kan å andra sidan ha olika definitioner i olika studier. Detta gör det också svårt att definiera                 
söksträngar som med hög sannolikhet identifierar studier som berör samma ämne. 

I många studier är det oklart exakt hur mätetalen definieras. Denna studien har eftersträvat              
att definiera mätetalen tydligt, och att beskriva användningssätt och observationer utförligt,           
för att öka validiteten och underlätta jämförelse med andra studier. 
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8 Sammanfattning  
Studien har med utgångspunkt i tidigare litteratur identifierat mätetal för agil           
programvaruutveckling. Baserat dels på litteraturen och dels på ett teams behov och kontext             
har 23 olika mätetal definierats och implementerats i en fallstudie, i vilken de provats under               
tre fullständiga utvecklings-sprintar och starten av en fjärde. 

Studien har visat att mätetal fungerar för ett agilt team att få information om sin förmåga,                
både när det gäller produktivitet i arbetet och kvaliteten hos den utvecklade produkten. 

Studien visar också generellt på god överensstämmelse med tidigare litteratur, och bidrar            
därför till att ytterligare validera resultat från flera tidigare studier, både avseende teamets             
nytta av att mäta och avseende enskilda mätetal.  

Medan mycket av den tidigare litteraturen behandlar mätetal övergripande, kan denna           
studie bidra till vetenskap och industri genom att belysa konkret implementation och            
erfarenhet från användning av mätetal med ett större djup och detaljnivå. Mätetalen i denna              
studie bedöms vara så väl definierade, och tillämpningen så utförligt beskriven, att det bör              
vara möjligt för andra att i senare studier använda som utgångspunkt, jämföra och eventuellt              
validera resultaten. 

8.1 Framtida arbete 
För att vara säker på att mätetalen verkligen fungerar och får avsedd effekt krävs egentligen               
längre kalendertid för att samla erfarenheter än vad denna studie medgav. Med mer tid skulle               
validiteten i de valda mätetalen stärkas ytterligare, alternativt skulle man upptäcka behov att             
anpassa eller ta bort vissa, eller lägga till ytterligare mätetal. 

Som del av fortsatt arbete med mätetalen rekommenderas att GQM-modellen används och            
förankras mer fullständigt än vad som gjordes i denna studie. GQM-modellen beskriver            
mätetalen i relation till övergripande mål och hjälper därmed till att förklara syfte med              
respektive mätetal; den validerar att det finns ett syfte bakom varje mätetal och belyser              
omvänt i vilken grad organisationens mål återspeglas i mätetal. 

Med mer tid skulle studierna av vissa mätetal kunna fördjupas ytterligare. Till exempel             
finns behov att ytterligare studera mätetal inom områdena uppskattning av storlek på story             
(M1),  och teknisk skuld (M20). 

Att mätning av status för agilt arbetssätt, agil mognad (M22), behöver belysas ytterligare             
indikerar både den tidigare litteraturen och fallstudien. 

Eventuellt skulle framtida studier kunna undersöka möjligheten att standardisera         
terminologi för agila mätetal. Denna studie indikerar dock att agil mätning inte bör             
standardiseras, utan att man i hög grad bör utgå från egna mål och behov när mätetal                
definieras. En standardiserad terminologi behöver alltså stödja arbete med agila mätetal utan            
att samtidigt hämma agiliteten. 

En naturlig avgränsning i fallstudien är metoden Scrum, som i någon mån påverkat val av               
vissa mätetal. Det går därför inte att dra slutsatsen att samtliga mätetal hade fungerat lika bra                
tillsammans med till exempel en Kanban-modell eller andra agila metoder. Framtida arbeten            
skulle kunna genomföra motsvarande fallstudier för andra agila metoder. 
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