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Sammanfattning 
Agil	utveckling	är	ett	samlingsnamn	för	ett	antal	metoder	för	systemutveckling.	Utvecklingen	sker	

då	i	en	flexibel	och	lösningsorienterad	anda	och	systemutvecklarna	arbetar	ofta	i	team.	Inom	flera	

agila	metoder	antas	att	dessa	team	bör	hållas	stabila	för	att	med	fördjupade	relationer	kunna	uppnå	

en	mer	kreativ	och	produktiv	miljö.	Men	hur	förankrade	är	denna	teori	i	empirin,	och	i	

verkligheten?	I	denna	uppsats	undersöker	vi	hur	förändringar	i	agila	utvecklingsteam	tas	emot	av	

teamens	medlemmar	med	avseende	på	produktivitet,	kreativitet	och	teamsamarbete,	både	genom	

att	analysera	tidigare	forskning	och	genom	personintervjuer	med	systemutvecklare.	Vi	fann	att	

förändringar	kan	ha	både	positiva	och	negativa	effekter	för	medlemmarna	i	teamet.	Det	tar	tid	att	

skapa	arbetsrutiner	och	kultur,	och	för	människor	att	lära	känna	varandra	och	hitta	sätt	att	

samarbeta	som	optimerar	resultaten.	Förändras	teamet	ofta	hinner	medlemmarna	därför	inte	nå	

fram	till	ett	välfungerande	teamarbete.	Små	förändringar	av	enstaka	medlemmar	påverkar	denna	

process	i	mindre	utsträckning	och	är	oftast	att	föredra.	Dock	kan	det	finnas	situationer	där	teamet	

aldrig	kommer	att	nå	fram	till	en	acceptabel	nivå,	på	grund	av	interna	konflikter	eller	det	arbetssätt	

som	skapats.	Då	kan	en	radikal	förändring	vara	positiv	eller	till	och	med	nödvändig.	

	

Förord 
Vi	vill	tacka	följande	personer	för	att	de	velat	vara	delaktiga	i	framställandet	av	denna	uppsats	
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Centrala begrepp  
	

Agila	systemutvecklingsmetoder:	Agila	utvecklingsmetoder	är	en	typ	av	arbetsätt	inom	it-
utveckling,	som	skapats	i	syfte	att	förenkla	och	snabba	upp	utvecklingsprocessen.	Arbetet	sker	i	
team	och	samarbetet	mellan	olika	personligheter	och	kompetenser	i	teamet	anses	öka	kreativiteten	
och	flexibiliteten	i	utvecklingsarbetet,	samt	minska	behovet		av	tidskrävande	dokumentation	
(Coram	&	Bohner,	2005).	

 

Team:	Nationalencyklopedin	(2019)	definierar	ett	team	som	”en	mindre	grupp	som	samarbetar	i	
ett	bestämt	syfte”.		
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1 Introduktion 
Agil	utveckling	är	en	övergripande	term	för	systemutvecklingsmetoder	som	sker	i	en	flexibel	och	

lösningsorienterad	anda,	ofta	i	team.	Agilt	arbetssätt	förefaller	att	ha	blivit	det	självklara	

arbetssättet	på	en	stor	del	av	svenska	företag.	Genom	teamarbete	och	laganda	vill	företagen	främja	

en	god	social	och	kreativ	miljö	för	de	anställda	och	som	en	förlängning	av	detta	kunna	se	effekter	på	

sin	produktivitet	och	effektivitet.		

	

Flera	agila	metoder,	såsom	Scrum	(Schwaber	&	Beedle,	2002)	och	eXtreme	programming	(Beck	&	

Andres,	2005),	lägger	stor	vikt	vid	just	teamet	som	ett	redskap	i	sig	för	systemutveckling	där	

teamets	uppsättning	och	medlemmarnas	relationer	sinsemellan	bidrar	till	att	effektivt	lösa	

programmeringsproblem.	Teamets	beständighet	framhålls	till	följd	av	detta	som	en	

framgångsfaktor	för	agilt	arbete	av	flera	agila	förgrundsgestalter.	Schwaber	och	Beedle	menar	att	

varje	gång	en	teammedlem	byts	ut	sjunker	produktiviteten	som	uppnåtts	genom	självorganisering	

(2002).	Beck	och	Andres	skriver	rakt	ut	“Keep	effective	teams	together”,	men	menar	också	att	det	

kan	finnas	utrymmer	för	“resonabel	rotation”	(2005).	Inom	ramverket	LeSS	(akronym	för	“Large	

Scale	Scrum”)	specificeras	att	teamen	ska	vara	s.k.	“feature	teams”	och	långsiktigheten	står	överst	i	

den	lista	av	egenskaper	som	karaktäriserar	ett	sådant.	Teamen	håller	ihop	år	efter	år	med	målet	att	

arbeta	med	många	olika	projekt	tillsammans	(=features)	istället	för	att	teamet	bryts	upp	efter	ett	

avslutat	projekt	(The	LeSS	Company	B.V.,	2018).	

	

Antagandet	att	man	genom	att	hålla	agila	utvecklingsteam	stabila	kan	uppnå	flera	aspekter	som	

bidrar	till	effektivare	arbetssätt	återfinns	alltså,	mer	eller	mindre	uttalad,	i	ovan	nämnda	metoder.	

Värde	skapas	inte	bara	genom	kunskap	utan	också	genom	teammedlemmarnas	relationer	och	tillit	

till	varandra	(Schwaber	&	Beedle	2002).	När	ett	helt	nytt	team	sätts	ihop	måste	teamet	skapa	nya	

relationer	mellan	alla	medlemmar	och	också	skapa	gemensamma	normer	och	förhållningssätt.	När	

en	medlem	lämnar	teamet	försvinner	inte	bara	dennes	personliga	yrkeskompetens	utan	också	

dessa	relationer,	och	när	en	ny	medlem	tillkommer	måste	denne	komma	in	i	det	nya	teamets	kultur	

(Crowder	&	Friess,	2015).		
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Nämnda	rekommendationer	att	hålla	ihop	teamen	verkar	dock	inte	har	varit	grundade	på	

informatikforskning	utan	har	baserats	på	vad	som	framstår	som	logisk	argumentation	eller	

personliga	erfarenheter.	Crowder	och	Friess	(2015)	baserar	sitt	påstående	ovan	på	en	artikel	om	

att	organisera	skolklasser	för	att	få	dem	att	arbeta	optimalt	och	inte	på	studier	gjorda	på	utvecklare.	

Schwaber	och	Beedle	(2002)	ger	ingen	referens	för	att	stödja	sitt	påstående	om	att	teamets	förmåga	

att	självorganisera	försämras	vid	förändringar	i	teamets	uppsättning	i	scrumprojekt	och	inte	heller	

Beck	och	Andres	ger	något	stöd	för	liknande	påståenden	i	Extreme	Programming	Explained:	

Embrace	Change	(2004).	

	

Om	de	agila	teorierna	om	att	agila	utvecklingsteam	ska	hållas	intakta	stämmer,	borde	företagen	

också	sträva	efter	stabila	team.	Men	ett	företag	kan	ha	incitament	att	förändra	team	av	ekonomiska	

eller	organisatoriska	skäl.	Det	finns	också	studier	som	visat	att	arbetsrotation	kan	ha	positiva	

effekter	för	de	anställdas	motivation	(Santos,	da	Silva,	Baldassare	&	de	Magalhães,	2017;	Santos,	da	

Silva,	de	Magalhães	&	Monteiro,	2016).	Om	det	finns	situationer	då	förändring	är	att	föredra	är	det	

av	intresse	för	agila	organisationer	att	få	klarhet	i	vilka	dessa	är.		

2 Syfte och forskningsfråga 
Syftet	med	denna	uppsats	är	att	undersöka	hur	förändringar	i	agila	utvecklingsteam	tas	emot	av	

teamens	medlemmar	med	avseende	på	produktivitet,	kreativitet	och	teamsamarbete.	De	

forskningsfrågor	vi	vill	undersöka	är:	

• Hur	påverkar	förändringar	i	agila	utvecklingsteams	sammansättning	teamets	medlemmar?	

• På	vilket	sätt	kan	effekten	från	olika	typer	av	förändringar	skilja	sig	åt	i	agila	

utvecklingsteam	med	avseende	på	produktivitet,	kreativitet	och	teamsamarbete?	

• Hur	påverkar	tidpunkten	för	förändring	i	agila	utvecklingsteams	sammansättning	

medlemmarna?	

	Vi	har	valt	att	undersöka	effekterna	på	produktivitet,	kreativitet	och	teamsamarbete	i	en	bred	

bemärkelse,	det	vill	säga;	vi	låter	dessa	begrepp	överlappa	varandra	och	även	andra	begrepp	som	

till	exempel	arbetsmiljö,	trygghet	och	motivation.	Detta	då	vi	använder	oss	av	en	utforskande	ansats	

och	ville	undvika	att	missa	intressanta	aspekter	på	grund	av	en	för	snäv	avgränsning.	Genom	att	vi	
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förankrat	både	våra	intervjufrågor	och	de	koncept	vi	använt	oss	av	i	tidigare	forskning,	håller	vi	

ihop	vår	frågeställning	och	dataanalys	och	skapar	på	så	sätt	en	sammanhängande	empiri.	

2.1 Intressenter 
Uppsatsen	kan	bidra	med	kunskap	till	chefer	och	andra	beslutsfattare	för	bildande	och	förändring	

av	agila	utvecklingsteam,	samt	till	agila	coacher	och	andra	rådgivare.	Vidare	kan	forskare	och	

studenter	inom	detta	ämne	ha	intresse	av	uppsatsen	för	att	föra	kunskapen	vidare	och	kanske	även	

själva	fortsätta	att	utveckla	frågeställningen.	

2.2 Typ av kunskap 
Vi	har	valt	ämne,	forskningsfråga	och	metod	med	avsikten	att	kunna	bidra	med	kunskap	som	kan	

stödja	alla	som	har	inflytande	över	förändringar	i	agila	utvecklingsteam	inom	systemutveckling	-

alltså	i	högsta	grad	också	medlemmar	i	agila	utvecklingsteam.	Vi	vill	ge	dem	kunskap	om	hur	

förändringar	påverkar,	så	att	de	lättare	kan	fatta	rätt	beslut	och	få	större	förståelse	för	

konsekvenserna	av	förändringar	av	agila	utvecklingsteam.		

3 Tidigare forskning 
Även	om	vi	specifikt	är	intresserade	av	agila	utvecklingsteam	som	arbetar	inom	systemutveckling	

så	kan	vi	lära	av	forskning	på	andra	typer	av	team	och	i	synnerhet	studier	som	fokuserar	på	

gruppdynamik.	

3.1 Det agila utvecklingsteamet 
Agila	utvecklingsteam	är	i	regel	små	team	bestående	av	färre	än	9	utvecklare	som	jobbar	mot	att	

leverera	mjukvara	iterativt	med	några	veckors	mellanrum	(Drury-Grogan,	2014).	För	att	de	agila	

metoderna	ska	fungera	är	det	viktigt	att	teamet	har	ett	gott	samarbetsklimat,	eftersom	metoden	

förlitar	sig	på	informell	kommunikation	snarare	än	utförlig	dokumentation.	Teamets	gruppdynamik	

är	därför	en	riskfaktor	för	att	det	agila	projektet	ska	kunna	fungera	som	tänkt	(Coram	&	Bohner,	

2005).	

	

Det	agila	utvecklingsteamets	sammansättning	och	lokalisering	har	upplevts	ha	påverkan	på	teamets	

produktivitet.	Utvecklare	har	uttryckt	att	små	team	har	bättre	kommunikation	mellan	team-

medlemmarna	och	i	större	utsträckning	delar	en	gemensam	känsla	av	tillhörighet	och	ansvar.	
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Utöver	de	sociala	aspekterna	så	anses	det	även	vara	viktigt	att	medlemmarna	besitter	den	

kompetens	som	krävs	för	att	kunna	utföra	de	arbetsuppgifter	som	uppgiften	fordrar	(Melo,	Cruzes,	

Kon	&	Conradi,	2011).	

		

I	tidigare	forskning	inom	agila	utvecklingsteam	förekommer	referenser	till	Tuckmans	modell	för	

utvecklingen	av	gruppers	mognad	som	ett	redskap	för	att	förklara	hur	pass	bra	en	grupp	presterar	

(Melo,	Cruzes,	Kon	&	Conradi,	2013;	Gren,	Torkar	&	Felt,	2017).	Tuckmans	modell	av	mindre	

gruppers	olika	faser	av	mognadsnivå	ger	ytterligare	argument	varför	team	ska	hållas	samman	i	och	

med	att	den	framhåller	att	en	grupp	måste	få	tid	att	utvecklas	för	att	kunna	prestera	optimalt.	

Denna	utveckling	har	Tuckman	delat	in	i	olika	faser	med	olika	karaktäristika.	Den	första	fasen	är	

“Forming”,	där	gruppen	just	satts	samman	och	dess	medlemmar	är	försiktiga,	och	undersöker	vilket	

beteende	som	accepteras	av	gruppen.	Andra	fasen	är	“Storming”,	då	personliga	konflikter	kommer	

fram	och	motverkar	grupparbetet.	Dessa	löses	sedan	i	“Norming”-fasen,	där	en	gruppidentitet	och	

roller	börjar	utvecklas	och	att	man	börjar	kommunicera	mer	informellt	för	att	sedan	gå	över	i	

“Performing”-fasen	där	man	är	ett	fullfjädrat	team	som	kan	fungera	optimalt	som	ett	sådant	

(Tuckman,	B.	1965).	Gruppen	har	här	i	sig	själv	blivit	ett	redskap	för	att	kunna	lösa	problem	och	

tidigare	forskning	visar	att	mogna	grupper	presterar	bättre	i	allmänhet	(Gren	et	al.,	2017).	Dock	så	

kan	teamet	röra	sig	mellan	faserna	även	efter	att	de	passerat	dem,	till	exempel	kan	förändringar	i	

teamet	leda	till	att	man	kan	röra	sig	“tillbaka”	till	en	tidigare	fas	i	utvecklingen.	Det	är	inte	heller	

givet	att	alla	faser	förekommer	i	gruppens	utveckling	(Tuckman,	B.	1965).	

	

På	så	vis	kan	medlemstapp	eller	förändringar	påverka	agila	utvecklingsteam	starkt	och	till	och	med	

få	gruppen	rör	sig	bakåt	i	utvecklingen.	Till	följd	av	att	produktionen	av	utförlig	dokumentation	inte	

är	viktig	inom	agil	metodik	kan	medlemsförändringar	dessutom	leda	till	kunskapsförlust	kring	

delar	av	arbetet	som	en	före	detta	medlem	haft	kännedom	om.	Därför	bör	man	se	ett	agilt	

utvecklingsteam	som	ett	löpande	projekt	i	sig	som	inte	är	byggt	för	att	avslutas	när	det	väl	kan	

arbeta	enligt	den	agila	metodiken	(Coram	&	Bohner,	2005).	Agila	metoder	har	dock	visat	sig	vara	

effektiva	för	att	integrera	nya	medlemmar	in	i	befintliga	utvecklingsteam	och	hjälpa	teamet	att	

snabbare	återgå	till	en	högre	mognadsnivå	(Gren	et	al,	2017).	
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3.2 Teamförändringars påverkan på utvecklingsteamets prestation 
I	en	kvantitativ	studie	utförd	på	1004	projekt	som	utfördes	i	team	inom	ett	indiskt	

systemutvecklingsföretag	undersöktes	samband	mellan	samarbete,	erfarenhet	och	kvalitet.	Artikeln	

uppger	inte	vilken	eller	vilka	systemutvecklingsmetoder	som	har	använts	i	projekten.	I	studien	

prövades	huruvida	teammedlemmars	erfarenhet	av	att	jobba	tillsammans	med	varandra	var	

korrelerat	med	kvalitén	på	det	resulterande	arbetet,	sett	till	mängden	buggar	som	rapporterats	i	

efterhand	samt	huruvida	leveranser	skedde	i	tid.	Man	undersökte	även	om	erfarenheten	av	(tiden	

man	arbetat	i)	en	viss	roll	var	kopplat	till	bättre	kvalitet	enligt	båda	definitionerna.	Resultatet	gav	

stöd	åt	hypotesen	att	det	finns	en	samvariation	mellan	att	man	arbetat	tidigare	tillsammans	och	

bägge	definitionerna	för	kvalitet.	Däremot	hittades	ingen	koppling	mellan	erfarenhet	av	en	roll	och	

kvalitet	(Huckman,	Staats	&	Upton,	2009).	

	

I	rapporten	“The	Impact	of	Agile.	Quantified”	(2015)	har	det	amerikanska	mjukvaruföretaget	CA	

Technologies	analyserat	data	från	160	000	projekt	och	50	000	agila	utvecklingsteam	som	använder	

deras	verktyg	CA	Agile	Central.	De	använder	måttet	“stability	metric”,	som	är	andelen	av	teamets	

medlemmar	som	är	desamma	från	ett	kvartal	till	nästa.	Medianvärdet	på	stability	metric	är	75%	

vilket	innebär	att	i	snitt	en	av	fyra	medlemmar	har	bytts	ut	varje	kvartal	bland	de	team	som	

använder	verktyget.	Genom	en	variansanalys	kan	de	jämföra	team	indelade	i	grupper	efter	stability,	

från	väldigt	instabila	team	(stability	<60	%)	till	stabila	team	(stability	>=90	%).	Analysen	visar	att	

produktiviteten	(antalet	userstories	och	buggar	som	färdigställs	under	en	given	period/	antalet	

teammedlemmar)	är	ungefär	en	tredjedel	högre	i	stabila	team	jämfört	med	instabila	team.	

(O)Förutsägbarheten	(standardavvikelsen	av	antalet	avklarade	user	stories/	genomsnittet	av	

antalet	avklarade	userstories)	är	cirka	en	fjärdedel	högre	i	väldigt	instabila	team	jämfört	med	

stabila	team.	Man	kan	diskutera	måtten	(och	namnen)	på	produktivitet	och	förutsägbarhet,	och	

även	undersökningspopulationen	som	sådan,	då	den	alltså	bara	innehåller	kunder	till	CA	

Technologies.	Datamängden	är	dock	imponerande	och	resultaten	i	våra	ögon	trovärdiga.		

	

3.3 Arbetsrotation 
Det	har	även	forskats	på	effekterna	av	arbetsrotation	bland	agila	scrumteam	inom	organisationer.	

Med	arbetsrotation	menas	att	regelbundet	flytta	runt	enskilda	anställda	mellan	liknande	projekt	

som	bedrivs	på	företaget	för	att	utöva	liknande	arbete	som	gjorts	i	det	tidigare	projektet.	Målet	med	
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detta	förfarande	är	dels	att	sprida	kunskap	kring	olika	produkter	eller	projekt	på	organisationen	för	

att	skapa	en	större	kunskapsspridning,	dels	att	uppnå	högre	arbetstillfredsställelse	via	variationen	

av	arbetsuppgifter	(Santos	et	al.,	2017).	

	

I	en	kvalitativ	studie	med	intervjuer	med	projektledare	och	teammedlemmar	i	agila	

utvecklingsteam	kommer	författarna	fram	till	flera	positiva	och	negativa	effekter	av	arbetsrotation	

på	firman.	Rotationerna	skedde	främst	för	resursallokering	och	kunde	således	ske	under	projektets	

gång.	Respondenterna	uppger	att	de	upplevde	det	positivt	att	få	arbeta	med	olika	saker	och	få	en	

variation	av	arbetsuppgifter	som	resultat	av	arbetsrotationen.	De	uttryckte	även	att	de	uppskattade	

möjligheten	att	lära	sig	nya	tekniker	såsom	programmeringsspråk	eller	program	genom	att	arbeta	

med	nya	saker.	Negativa	aspekter	som	togs	upp	var	en	produktivitetsförlust	kopplat	till	en	

medlems	förflyttning	i	form	av	antingen	ökad	arbetsbörda	för	att	täcka	upp	dennes	tidigare	

uppgifter	eller	arbetet	med	att	fasa	in	den	ersättande	medlemmen	i	teamet.	Även	den	medlem	som	

blivit	flyttad	upplevde	ofta	högre	kognitiva	ansträngningar	i	form	av	ökad	arbetsbörda	för	att	

komma	i	fas	med	det	nya	projektet	och	lära	sig	det	systemet.	Om	flytten	skett	under	ett	pågående	

projekt	uttryckte	utvecklare	irritation	över	att	inte	få	avsluta	ett	pågående	arbete	samt	att	de	ofta	

fick	mer	arbete	utöver	sitt	befintliga,	i	form	av	att	hjälpa	medlemmar	i	det	gamla	teamet	med	det	

man	arbetat	med	tidigare.	Detta	fenomen	observerades	inte	hos	de	som	flyttats	efter	projektets	slut	

(Santos	et	al.,	2016).	

	

En	liknande	studie	på	utvecklares	åsikter	kring	arbetsrotation	som	gjorts	på	deras	arbetsplatser	

fick	fram	liknande	blandade	resultat.	Respondenterna	ansåg	också	här	att	det	var	positivt	med	

variationen	av	arbetsuppgifterna	som	rotationen	medförde	men	betonade	vikten	av	att	få	avsluta	

det	de	redan	arbetade	med.	Samma	problem	i	form	av	produktivitetsförlust	och	ökad	kognitiv	

ansträngning	som	i	tidigare	studier	förekom	men	även	sociala	aspekter	lyftes	fram	i	positiva	och	

negativa	ordalag.	En	del	ansåg	att	arbetsrotationen	hade	en	positiv	inverkan	i	och	med	att	man	

skapade	nya	bekantskaper	i	det	nya	projektet	samtidigt	som	tappet	av	de	sociala	kontakterna	i	det	

gamla	projektet	sågs	som	negativt.	Även	sociala	konflikter	nämndes	som	en	följd	av	

arbetsrotationen	i	form	av	att	medlemmarna	i	ett	visst	team	hellre	hade	fortsatt	arbeta	med	en	

tidigare	kollega	(Santos	et	al.,	2017).	
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En	ytterligare	positiv	aspekt	att	beakta	vid	arbetsrotation	som	förekommer	i	en	annan	studie	är	att	

nya	medlemmar	kan	bidra	med	sina	personliga	erfarenheter	och	egenskaper.	Melo,	Cruzes,	Kon	och	

Conradi	(2013)	tar	upp	att	gruppmedlemmar	kan	uppleva	en	positiv	effekt	av	teamförändringar	

när	en	ny	medlem	bidrar	med	nytänk	och	andra	erfarenheter	som	hjälper	teamet	att	utvecklas	och	

lära	sig	nya	saker.	Även	önskemål	om	att	avyttra	gruppmedlemmar	yttrades	när	grupperna	vuxit	

sig	för	stora,	då	små	grupper	ansågs	underlätta	kommunikation	samt	konfliktlösning	när	färre	

parter	är	inblandade.	Överlag	så	utgjorde	en	förlust	av	gruppmedlemmar	dock	en	negativ	påverkan	

på	gruppens	produktivitet	och	grupperna	var	tvungna	att	anpassa	sina	rutiner	och	arbetssätt	efter	

den	nya	medlemsuppsättningen.	

	

3.4 Bearbetning av tidigare forskning 
Utifrån	den	tidigare	forskningen	identifierade	vi	koncept	enligt	den	analysmetodik	för	

litteraturstudier	som	beskrivs	av	Webster	&	Watson	(2002).	Vi	identifierade	framträdande	koncept	

i	de	artiklar	vi	valt	ut	från	den	tidigare	forskningen	var	för	sig	och	jämförde	dem	med	varandra.	De	

koncept	som	båda	författarna	hade	valt	behölls,	övriga	diskuterade	vi	och	kom	gemensamt	fram	till	

vilka	vi	ville	använda	som	stöd	i	det	fortsatta	arbetet.	Dessa	koncept	kom	att	utgöra	en	teoretisk	

grund	för	vår	analys	och	genom	att	koppla	intervjufrågorna	till	dessa	koncept	säkerställde	vi	att	vår	

undersökning	skulle	kunna	relateras	till	tidigare	forskningsresultat.		

	

• Arbetsrotation	för	kunskapsspridning:	Att	rotera	medlemmar	mellan	team	är	ett	

existerande	fenomen	där	man	explicit	flyttar	medlemmar	för	att	uppnå	specifika	syften.	Den	

beständiga	naturen	hos	agila	utvecklingsteam	leder	till	att	produktkännedomen	ligger	hos	

medlemmarna	själva,	vilket	minskar	dokumentationsbehovet	(Coram	&	Bohner,	2005).	

Kunskapen	blir	då	koncentrerad	i	teamen	och	ett	syfte	som	önskas	uppnå	med	

arbetsrotation	är	att	sprida	denna	kunskap	i	organisationen	(Santos	et	al.,	2017).	Den	

upplevda	påverkan	på	agila	utvecklingsteam	har	undersökts	av	Santos	et	al.	(2017)	och	

Santos	et	al.	(2016)	och	vi	har	därmed	en	grund	som	vi	kan	jämföra	mot	de	vi	erhåller	från	

våra	respondenter.	

	

• Motverka	monotoni	och	stagnation:	Både	Melo	et	al.	(2013),	Santos	et	al.	(2016)	och	

Santos	et	al.	(2017)	tar	upp	hur	en	förändring	av	agila	utvecklingsteams	sammansättning	
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kan	bidra	med	positiva	effekter	på	enskilda	medlemmar	och	team.	Ur	en	personlig	

synvinkel	kan	det	vara	stimulerande	att	få	jobba	med	nya	saker	och	det	kan	leda	till	

personlig	kompetensutveckling	(Santos	et	al.,	2016;	Santos	et	al.,	2017).	Teamet	kan	

utvecklas	av	att	de	nya	medlemmarna	bidrar	med	nya	perspektiv	och	erfarenheter	som	kan	

hjälpa	föra	teamet	framåt	(Melo	et	al.,	2013).	På	så	sätt	utgör	denna	sorts	förändring	en	

positiv	inverkan	på	teamets	medlemmar	men	kan	gå	stick	i	stäv	med	de	agila	tankarna	om	

att	agila	team	bör	hållas	stabila.	

	

• Påverkan	på	arbetsresultat:	Tidigare	forskning	ger	stöd	åt	att	beständiga	relationer	

mellan	teammedlemmar	i	systemutvecklingsteam	leder	till	bättre	kvalitet	på	de	program	

som	produceras.	Huckman	et	al.	(2009)	och	CA	Technologies	(2017)	visar	på	ett	samband	

mellan	beständiga	relationer	mellan	teammedlemmar	och	bättre	kod.	Agila	team	tappar	

samtidigt	i	produktivitet	när	nya	medlemmar	ska	integreras	och	kultur	och	arbetssätt	måste	

anpassas	efter	den	nya	medlemskonstellationen	(Melo	et	al.,	2013).		

	

• Påverkan	på	arbetsmiljö:	Ett	team	behöver	tid	för	att	uppnå	en	kultur	och	

kommunikationsförmåga	som	möjliggör	ett	effektivt	arbete	(Tuckman,	1965)	och	som	är	en	

förutsättning	för	att	agil	systemutveckling	ska	fungera	effektivt	(Coram	&	Bohner,	2005).	I	

den	tidigare	forskningen	identifierade	vi	ett	flertal	arbetsmiljöaspekter	som	har	inverkan	på	

agil	systemutveckling,	och	som	påverkas	av	förändring.	Små	utvecklingsteam	förespråkas	

inom	agil	systemutveckling	för	att	underlätta	kommunikation	(Melo	et	al.,	2011)	och	detta	

har	visat	sig	återspeglas	bland	utvecklarnas	egna	åsikter	(Melo	et	al.,	2013).	

	

• Tidpunkt	för	teamförändring:	Tidpunkten	och	projektfas	kan	ha	betydelse	för	effekterna	

av	medlemsförändringen.	Santos	et	al.	(2017)	och	Santos	et	al.	(2016)	tar	upp	att	

teammedlemmar	som	flyttades	under	pågående	projekt	ofta	var	tvungna	att	fortsätta	utföra	

arbete	för	sitt	gamla	team	och	inte	kunde	ägna	sig	helt	åt	sina	nya	arbetsuppgifter.		
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4 Metod 
Vi	har	använt	oss	av	en	kvalitativ	ansats	med	personintervjuer	för	datainsamling.	Vi	använde	oss	av	

de	koncept	som	vi	tagit	fram	i	samband	med	analys	av	tidigare	forskning	för	att	kategorisera	

intervjudata.	I	detta	kapitel	beskrivs	vårt	tillvägagångssätt	närmare.	

	

4.1 Sökning av tidigare forskning 
För	att	hitta	tidigare	forskning	som	är	relaterad	till	ämnet	har	vi	främst	sökt	efter	artiklar	i	diverse	

söktjänster	och	databaser.	De	som	har	använts	är	söktjänsten	Primo	samt	artikeldatabaserna	

Scopus	och	IEEE	Explore.	Primo	har	använts	främst	på	grund	av	bredden	av	material	i	och	med	att	

Örebro	Universitets	samtliga	artikelutbud	finns	representerat.	Scopus	har	använts	för	att	den	har	

ett	väldigt	omfattande	artikelutbud	(Scopus,	2018)	och	IEEE	Explore	har	använts	för	dess	tekniska	

inriktning	(IEEE	Explore	2018).	

	

Alla	sökningar	har	filtrerats	till	att	bara	inkludera	peer-reviewade	artiklar	för	att	säkerställa	att	

artikeln	håller	god	kvalitet	enligt	akademisk	standard	(Oates,	2006).	Sökord	som	resulterade	i	

många	träffar	har	begränsats	till	artiklar	inom	informatik	och/eller	agil	utveckling.	Artiklarna	har	

sedan	valts	utifrån	en	initial	sållning	utifrån	huruvida	rubriken	ansågs	vara	relevant	för	att	därefter	

undersöka	abstrakten	för	att	se	om	artikeln	handlar	om	förändringar	i	grupper	snarare	än	

grupparbete	i	allmänhet.	Ett	flertal	sökord	har	använts	för	att	få	fram	artiklarna	och	listas	i	tabell	1.		

	

Sökningarna	skiljer	sig	i	vissa	fall	åt	mellan	databaserna	och	detta	beror	på	att	databaserna	har	

olika	innehåll	och	ger	olika	många	träffar.	En	sökning	i	Scopus	eller	IEEE,	som	ger	en	hanterlig	

mängd	träffar,		kan	ge	en	betydligt	större	mängd	träffar	i	Primo.	Den	sållning	som	hade	kunnat	

göras	manuellt	i	en	mindre	mängd	träffar	måste	då	göras	maskinellt	genom	att	komplettera	

sökningen.	På	samma	sätt	kan	en	sökning	som	ger	oss	intressanta	träffar	i	Primo	resultera	i	inga	

träffar	alls	i	IEEE.	Vi	har	även	hittat	och	valt	ut	artiklar	utifrån	tidigare	framsökta	artiklarnas	

referenser	som	rekommenderats	av	Oates	(2006).	
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Artikeln	The	Impact	of	Agile.	Quantified	upptäcktes	via	en	googlesökning	och	är	inte	publicerad	i	en	

vetenskaplig	tidskrift	utan	är	utförd	och	publicerad	av	CA	Technologies.	

	

Resultatet	av	litteratursökningen	presenteras	i	tabell	1.	Sökord	avser	de	ord	som	använts	enligt	

syntaxen	i	sökmotorn	och	Filter	avser	de	filter	som	använts	i	sökmotorn	för	att	begränsa	resultatet	

till	exempelvis	färre	ämnesområden.	Antal	träffar	visar	antalet	träffar	som	dessa	sökningar	ger	

totalt	efter	filtrering	och	kolumnen	Efter	granskning	visar	antalet	för	denna	uppsats	relevanta	

artiklar	som	antingen	framkom	genom	denna	sökning	eller	som	återfanns	i	referenserna	i	artiklar	

som	framkom	genom	denna	sökning.	
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4.1.1 Tabell 1: Litteratursökning  

Databas	 Sökord	 Filter	 Antal	träffar	 Efter	granskning	

Scopus	 Agile	Team	
management	

	 16	 1	

Scopus		 Stable	teams		
change			member		
	

	 74	 1	

Scopus	 Group	maturity		
agile	

	 38	 1	

IEEE	 Stable	teams		
change	member			

	 22	 0	

Primo	 Agile	“team	
composition”	

“Peer-review”,	
“Software	
development”,	
“Information	
Systems”,	
“Information	
Technology”,	“Agile	
software	
development”	

67	 3	

Primo	 scrum	group	
rotation	

“Peer-review”,	
“Computer	
Science”,	“Software	
Development”,	
“Agile	Software	
Development”,	
“Software	
Engineering”	

57	 2	

	

	

4.2 Datainsamling 
För	att	få	en	bild	av	systemutvecklares	uppfattningar	kring	förändringar	i	agila	utvecklingsteam	

samlade	vi	in	data	via	semi-strukturerade	intervjuer	utförda	på	systemutvecklare.	Vi	valde	

intervjuer	som	datainsamlingsmetod	eftersom	intervjuer	är	en	effektiv	metod	för	att	fånga	en	
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persons	åsikter	och	resonemang	bakom	dessa	(Oates,	2006).	En	gruppintervju	hade	kunnat	ge	

delvis	annan	kunskap,	men	vi	ville	gå	relativt	djupt	i	de	tankegångar	som	fanns	bakom	svaren	och	

det	skulle	alltså	ha	blivit	en	lång	tid	som	respondenterna	i	så	fall	hade	fått	lyssna	till	varandra.	

Dessutom	hade	en	gruppintervju	blivit	svår	att	genomföra	praktiskt	på	ett	bra	sätt	då	

respondenterna	befann	sig	i	olika	delar	av	landet.	Vi	kan	inte	se	att	observationer	hade	gett	så	

mycket	större	insikter	att	det	hade	varit	värt	den	betydligt	längre	tiden	för	insamling.	Intervjuerna	

utfördes	i	en	semistrukturerad	form	med	en	respondent	i	taget	där	vi	utgår	från	grundfrågor	men	

är	fria	att	ställa	följdfrågor	om	vi	upplever	att	det	kan	ge	ytterligare	intressant	data.	Vi	anser	att	

denna	metod	var	lämplig	för	vår	forskningsfråga	då	vi	har	en	utforskande	ansats	och	på	så	vis	har	

möjligheten	att	fånga	upp	oväntade	svar	(Oates	2006).	Till	skillnad	från	en	kvantitativ	ansats,	i	

vilken	forskaren	beslutar	vad	som	är	viktigt	och	ska	undersökas	innan	insamlingen	startas,	ligger	

här	tonvikten	på	[vad]	respondenten	[...]	upplever	vara	viktigt	vid	en	förklaring	och	förståelse	av	

händelser,	mönster	och	beteenden	(Bryman	2008).	Vi	valde	att	utföra	semistrukturerade	intervjuer	

och	inte	ostrukturerade	eftersom	vi	har	ett	tydligt	fokus	och	ett	antal	frågor	rörande	det	som	vi	

kommer	vilja	ställa	till	alla	respondenter.	Dessutom	vill	vi	kunna	jämföra	olika	personers	

berättelser	och	då	är	det	att	föredra	om	de	talat	om	ungefär	samma	saker	(Bryman	2008).	

	

4.2.1 Utformning av intervjufrågor 

Intervjun	utformades	i	två	delar	där	vi	i	den	första	delen	hade	bakgrundsfrågor	som	syftade	till	att	

skapa	inblick	i	respondentens	erfarenheter	och	egenskaper	och	därmed	öka	förståelse	för	dennes	

resonemang.	Informationen	från	denna	del	ger	en	kontext	till	svaren	från	den	andra	delen	av	

intervjun	och	kan	hjälpa	oss	att	upptäcka	mönster	eller	förklaringar	till	olika	synsätt.	Den	andra	

delen	innehöll	vinjettfrågor,	som	beskriver	olika	scenarion	som	kan	föranleda	en	förändring	i	

teamet	för	respondenten	(Bryman	2008).	Vi	valde	denna	frågeform	för	att	svaren	förankras	i	en	

konkret	situation	och	därmed	minskas	risken	för	ett	oreflekterat	svar	(Bryman	2008).	För	att	skapa	

vinjettfrågorna	tog	vi	fram	en	mängd	olika	situationer	där	team	kan	ändras,	och	valde	i	samråd	ut	

de	som	ur	vår	synvinkel	var	mest	trovärdiga	(Bryman	2008).	Vi	kontrollerade	att	varje	fråga	kunde	

kopplas	till	minst	ett	av	våra	koncept.	Under	intervjuerna	ombads	respondenten	att	ge	sin	syn	på	

situationen	och	ta	ställning	till	huruvida	det	i	denna	situation	är	ett	rimlig	agerande	att	förändra	ett	

team.	Vi	frågade	också	hur	olika	typer	av	förändringar	till	följd	av	situationen	kan	komma	att	

påverka	teamet.	Då	vi	använt	oss	av	semistrukturerade	intervjuer	så	kan	svaren	te	sig	av	olika	

karaktär	beroende	på	hur	respondenten	tolkat	frågan	och	på	följdfrågor	som	ställts	för	att	



	

18	

ytterligare	utforska	intressanta	svar.	Respondenten	kan	alltså	komma	in	på	andra	koncept	än	de	vi	

primärt	avsett	i	sitt	svar.	Efter	den	första	intervjun	analyserade	vi	det	inspelade	materialet	och	

kontrollerade	att	vi	hade	fångat	intervjusegment	tillhörande	alla	koncept.	Vi	utvärderade	frågorna	

och	såg	inget	skäl	att	ändra	dem	och	behöll	den	ursprungliga	intervjuguiden	genom	alla	

intervjuerna.	Se	bilaga	1	för	intervjuguiden.	

	

4.3 Urval 
Respondenterna	söktes	genom	vårt	professionella	nätverk	genom	en	bred	förfrågan	där	personer	

som	uppfyllde	urvalskriterierna	och	ville	vara	med	i	undersökningen	uppmanades	att	anmäla	sitt	

intresse	till	oss.	Urvalskriterierna	var	att	de	i	dagsläget	arbetar	i	agila	utvecklingsteam	och	har	

minst	två	års	erfarenhet	av	agil	utvecklingsmetodik.	Detta	för	att	säkerställa	att	de	hade	tillräcklig	

erfarenhet	för	att	kunna	ha	en	förståelse	för	vad	en	förändring	innebär	för	ett	agilt	utvecklingsteam.		

Fyra	av	respondenterna	var	mottagare	av	detta	utskick,	två	rekryterades	genom	att	förfrågan	

skickades	vidare	av	en	av	förstahands-mottagarna.	Vi	valde	detta	tillvägagångssätt	för	att	det	är	

billigt	och	går	snabbt	att	färdigställa	men	ändå	kunde	tänkas	vara	tillräckligt	effektivt	för	våra	

syften.	När	urvalet	var	klart	gjorde	vi	en	utvärdering	och	bedömde	att	urvalet	hade	tillräckligt	stor	

spridning	på	variabler	som	ålder,	kön,	typ	av	arbetsgivare,	anställningsform,	antal	år	inom	yrket	

och	så	vidare,	som	vi	antog	kunde	ha	betydelse	för	hur	man	besvarar	vår	frågeställning.	

	

Eftersom	urvalet	hade	god	spridning	både	åldersmässigt	(32	-	47),	könsmässigt	och	geografiskt	var	

vi	nöjda	med	utfallet.	En	är	yrkesverksam	i	Göteborg,	två	i	Stockholm	och	tre	i	Örebro.	En	fördel	

med	att	ha	flera	respondenter	i	Örebro	var	att	vi	kunde	intervjua	dem	personligen,	då	vi	själva	är	

verksamma	i	Örebroområdet.	Både	det	privata	och	offentliga	näringslivet	var	representerat.	

Konsultrollen	var	representerad.	En	av	respondenterna	var	product	owner	och	inte	utvecklare	till	

yrket	utan	user	experience	designer	(en	roll	inriktad	på	produktens	användbarhet).	På	grund	av	att	

hon	satt	tillsammans	med	teamet	och	själv	såg	sig	som	en	del	av	det,	ansåg	vi	att	hennes	perspektiv	

som	medlem	i	teamet	men	utanför	utvecklarrollen	kunde	ge	insikter	om	utvecklarens	situation	som	

utvecklarna	själva	inte	kunde	se.	En	annan	av	respondenterna	är	förutom	utvecklare	också	

teamledare	och	har	därmed	ytterligare	ett	delvis	annat	perspektiv.	
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4.3.1 Presentation av urvalet 

Respondenterna	är	anonyma	och	har	givits	pseudonym	för	att	det	ska	vara	lättare	att	skilja	dem	åt.	

	

“Oskar”	

Oskar	är	46	år	gammal	och	arbetar	sedan	17	år	med	systemutveckling	på	en	stor	statlig	myndighet.	

Oskar	har	arbetat	agilt	i	6-7	år	och	är	sedan	två	år	scrummaster	i	ett	utvecklingsteam	på	5	personer.	

“Beata”	

Beata	är	37	år	och	har	arbetat	med	systemutveckling	i	10	år	och	5	av	dem	i	team	med	varierande	

grad	av	agilitet.	Beata	är	konsult	stationerad	på	ett	stort	offentligt	ägt	bolag.	Hon	har	stor	

erfarenhet	av	teamförändringar	då	hon	arbetat	i	flera	korta	projekt	och	i	team	med	många	

konsulter	som	snabbt	kan	flyttas	mellan	projekt.	

“Lydia”	

Lydia	är	32	år	och	arbetar	som	product	owner	i	ett	utvecklingsteam	på	ett	stort,	privatägt	företag.	

Hon	började	jobba	i	det	team	hon	jobbar	i	nu	för	ett	halvår	sedan	och	efter	detta	har	ytterligare	två	

medlemmar	i	teamet	bytts	ut.	

“Barbro”	

Barbro	är	43	år	gammal	och	har	de	senaste	7	åren	jobbat	på	en	stor	statlig	myndighet	som	

systemutvecklare,	varav	ett	år	i	sitt	nuvarande	team.	Hon	har	arbetat	som	utvecklare	i	18	år	och	

agilt	i	ungefär	5	år.	Under	denna	tid	på	sin	nuvarande	arbetsplats	uppger	hon	att	många	

medlemmar	har	kommit	och	gått	och	att	många	anställda	är	där	på	konsultuppdrag.	

“Sven”	

Sven	är	40	år	och	har	arbetat	med	systemutveckling	i	cirka	20	år	och	åtminstone	de	senaste	10	åren	

med	en	uttalad	agil	metod.	För	närvarande	arbetar	Sven	på	ett	litet	spelutvecklingsföretag	där	han	

titulerar	sig	själv	teamledare.	Företaget	har	de	senaste	två	åren	vuxit	och	har	kunnat	handplocka	

anställda	som	alla	ingår	i	samma	team.		

“Angela”	
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Angela	är	47	år	och	arbetar	sedan	20	år	som	utvecklare	på	en	stor	statlig	myndighet.	De	senaste	

fyra	åren	har	hon	arbetat	i	ett	agilt	team.	Även	om	Angela	har	jobbat	i	samma	team	under	dessa	fyra	

år	har	hon	stor	erfarenhet	av	förändringar	då	hälften	av	teamet	försvann	under	en	kort	period	för	

några	år	sedan.	

	

4.4 Intervjuförfarande 
Respondenter	som	fanns	tillgängliga	i	Örebro	intervjuades	på	sina	arbetsplatser	i	ett	stängt	och	tyst	

grupprum	för	att	garantera	en	störningsfri	miljö	och	för	att	säkerställa	att	respondenten	känner	

trygghet	i	att	ingen	tredje	part	hör	samtalet	(Bryman	2008).	Övriga	respondenter	som	inte	befann	

sig	i	Örebro	intervjuades	via	Skype,	författarna	satt	då	i	ett	liknande	grupprum	på	författarnas	

arbetsplats	och	respondenten	på	en	plats	där	den	själv	ansåg	sig	vara	ostörd.	Båda	författarna	

deltog	i	samtliga	intervjuer.	Alla	intervjuerna	spelades	in	via	en	röstinspelningsapplikation	på	en	

smartphone	och	tog	i	genomsnitt	mellan	30-50	minuter	att	genomföra.	Genom	att	spela	in	

intervjuerna	kunde	vi	koncentrera	oss	på	intervjuprocessen	och	inte	på	dokumentationen	som	ju	

skedde	automatiskt.	En	annan	fördel	med	röstinspelning	är	att	data	finns	kvar	om	vi	till	exempel	

skulle	vilja	få	råd	angående	materialet	av	en	annan	forskare.	En	nackdel	är	att	den	icke-verbala	

kommunikationen	inte	har	sparats	(Oates	2006).		

	

4.5 Etik 
Innan	intervjuerna	inleddes	informerades	respondenterna	om	intervjuns	syfte	samt	hur	de	

insamlade	uppgifterna	skulle	användas	och	lagras.	Uppgiftslämnarna	fick	lämna	muntligt	samtycke	

till	detta	i	samband	med	att	vi	spelade	in	intervjuerna,	så	att	detta	uttalande	om	samtycke	finns	

sparat.	De	garanterades	anonymitet	på	så	sätt	att	inga	avslöjande	uppgifter	såsom	namn,	arbetsort	

och	arbetsplats	skulle	förekomma	i	uppsatsen.	Lagringen	av	intervjuerna	kommer	att	ske	på	Örebro	

Universitets	servrar	då	de	har	det	formella	ansvaret	för	personuppgiftsbehandlingen	i	arbetet.	Vid	

transkriberingen	av	intervjuerna	utelämnades	personuppgifter	som	kunnat	identifiera	denne,	

såsom	namn,	arbetsort	och	arbetsplats.		
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4.6 Bearbetning av intervjudata 
Intervjuerna	transkriberades	på	så	sätt	att	vi	tog	bort	meningar	som	avbröts	och	börjades	om	innan	

något	substantiellt	hade	sagts.	Exempel,	utsagan	“jag	skulle	vilja	säga	att	man	kan…	I	mitt	team	

fungerar	det	så	här”	transkriberades	till	“I	mitt	team	fungerar	det	så	här”.	Skratt,	pauser	och	rena	

utfyllnadsord	(liksom,	faktiskt)	togs	bort	i	de	fall	de	påverkade	läsbarheten	negativt	och	inte	hade	

en	uppenbar	betydelse	för	innebörden.	Grammatiska	fel	rättades	och	uppenbara	syftningsfel	

kompletterades	med	ord	eller	kommentarer	inom	klamrar	så	att	det	skulle	vara	tydligt	vad	som	

sagts	och	vad	som	lagts	till	av	oss	för	förståelse.	

	

4.7 Analys av intervjudata 
Svaren	bearbetades	utifrån	det	ramverk	för	innehållsanalys	som	beskrivs	av	Oates	(2006).	Det	går	

ut	på	att	man	abstraherar	intervjudata	till	olika	återkommande	kategorier	och	mönster.	Detta	kan	

göras	med	en	deduktiv	eller	induktiv	ansats.	I	den	deduktiva	ansatsen	utgår	man	från	en	initial	

uppsättning	kategorier	från	tidigare	forskning	eller	teorier.	Med	en	induktiv	ansats	tar	man	fram	

kategorierna	genom	att	analysera	själva	undersökningsdatat.	Vi	utgick	från	ett	deduktivt	synsätt,	

som	alltså	innebär	att	vi	utgick	från	redan	utvalda	koncept	och	försökte	identifiera	delar	av	datat	

som	kan	sorteras	in	i	dessa	kategorier	och	mönster.	Återkommande	teman	som	inte	tagits	upp	i	

bland	de	initiala	koncepten	diskuterades	och	de	mest	framträdande	av	dessa	lades	till	koncepten	

(Oates,	2006).	

	

Transkriberingarna	lästes	först	igenom	för	en	överblick	över	innehållet.	Därefter	lästes	de	åter	

noggrant	och	textsegment	som	kunde	sägas	tillhöra	ett	koncept	markerades	med	färgpennor,	en	

färg	per	koncept.		

	

Vi	upptäckte	att	koncepten	inte	var	fullkomligt	ömsesidigt	uteslutande,	utan	att	många	

intervjusegment	kunde	anses	tillhöra	flera	koncept,	i	synnerhet	är	påverkan	på	arbetsmiljö	och	på	

arbetsresultat	ibland	svåra	att	skilja	åt	för	att	respondenterna	talar	i	termer	av	bra	och	dåligt	och	

det	är	inte	uppenbart	om	de	då	menar	den	ena	eller	andra	faktorn,	eller	båda	eller	ingen.	Ofta	är	det	

en	blandning,	som	till	exempel	när	Angela	beskrev	förändringar	i	teamet:	“varje	gång	det	kommer	in	

en	eller	det	försvinner	någon,	blir	det	blir	ju	jätteobalans	i	hela	gruppen	och	produktiviteten	dalar,	
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man	ska	lära	känna	varandra	igen	och	‘vilken	plats	tar	du	i	gruppen?’”	som	uppenbart	syftar	på	båda	

kategorierna.	Även	konceptet	att	motverka	stagnation	hängde	starkt	ihop	med	arbetsmiljö	av	

naturliga	skäl,	då	en	monoton	och	tråkig	arbetsmiljö	snabbt	skapar	stagnation,	det	vill	säga	att	

individen	inte	utvecklas.	

	

Efter	att	ha	delat	in	intervjusegmenten	i	koncept,	analyserades	varje	koncept	för	sig	för	att	se	om	vi	

nu	kunde	urskilja	underkategorier	ur	datat,	till	exempel	om	det	fanns	gemensamma	åskådningar	

eller	erfarenheter	mellan	respondenterna	och	om	vi	kunde	se	bakomliggande	mönster	av	något	

slag.	Intervjusegmenten	togs	inte	bara	från	vinjettfrågorna	utan	även	från	bakgrundsfrågorna	om	

respondenten	berörde	något	koncept	i	sina	svar	på	dem.	

4.8 Avgränsning 
Vi	undersöker	systemutvecklare	som	arbetar	i	agila	utvecklingsteam	och	avgränsar	oss	till	att	

enbart	inkludera	agila	utvecklingsteam	av	två	orsaker:	Dels	för	att	det	tidigare	nämnda	beroendet	

av	väl	fungerande	samarbetet	inom	agila	metoder	gör	att	vi	antar	att	effekterna	av	

medlemsändringar	blir	mer	kännbara	inom	sådana	grupper.	Dels	för	att	agila	metoder	är	väldigt	

utbredda	bland	företag	som	sysslar	med	systemutveckling	idag,	så	det	borde	vara	av	stort	intresse	

att	få	kunskap	om	just	team	som	använder	agila	metoder.	

	

Vi	har	avgränsat	oss	till	att	undersöka	agila	utvecklingsteam	på	svenska	myndigheter	och	företag.	

Vi	undersöker	i	huvudsak	den	enskilda	teammedlemens	syn	på	förändringar	i	teamen,	med	

avseende	på	orsaken	till	förändringen	och	den	effekt	den	får	på	medlemmen	och	teamet.	

	

4.9  Metodkritik 
Under	intervjuerna	skiljde	sig	lite	följdfrågorna	åt	mellan	intervjuerna	eftersom	olika	respondenter	

gav	olika	svar	som	i	sin	tur	ledde	till	olika	följdfrågor.	Vi	menar	att	den	risk	för	påverkan	på	

respondenten	som	detta	innebär	vägs	upp	av	möjligheten	att	följa	resonemangen	och	få	en	

nyanserad	och	utförlig	beskrivning	av	erfarenheter	och	tankegångar.		
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Våra	resultat	kan	inte	tolkas	som	den	allmänna	uppfattningen	bland	svenska	systemutvecklare.	

Även	om	vi	har	ansträngt	oss	för	att	hitta	respondenter	i	olika	åldrar,	kön	och	geografiskt	spridning	

över	landet	så	är	urvalet	inte	slumpmässigt	och	det	är	också	mycket	litet.	Men	resultatet	ger	oss	en	

inblick,	ett	antal	titthål	in	på	svenska	arbetsplatser,	som	var	och	en	kan	ge	betydligt	mer	

djupgående	än	om	vi	skulle	utfört	en	kvantitativ	studie	(Oates,	2006).	

	

5 Resultat och analys 

5.1 Arbetsrotation för kunskapsspridning 
I	den	tidigare	forskningen	har	vi	hittat	flera	artiklar	(Santos	et	al.,	2016;	Santos	et	al.,	2017)	som	

undersökte	arbetsrotation	som	ett	sätt	att	sprida	kunskap	mellan	personer	i	en	organisation.	Dessa	

artiklar	kommer	fram	till	att	det	finns	både	fördelar	och	nackdelar	med	arbetsrotation.	Vi	frågade	

respondenterna	konkret	vad	de	hade	för	uppfattning	om	idén	att	flytta	folk	mellan	agila	

utvecklingsteam	för	att	öka	kompetensspridning	och	produktkännedom	på	ett	företag	och	även	vi	

fick	blandade	svar	på	denna	fråga.	Angela	var	den	som	var	mest	positiv	och	menade	att	det	är	“ett	

jättebra	sätt	att	komma	in	någonstans,	om	man	kommer	till	ett	team	som	funkar	bra,	som	har	ett	flow	

och	kan	sin	verksamhet	och	det	kommer	in	en	ny".	Hon	beklagade	att	detta	inte	var	vanligt	på	hennes	

arbetsplats,	och	menade	att	detta	berodde	på	brist	på	utvecklare	hos	dem.	Även	Barbro	menade	att	

arbetsrotation	var	positivt	både	för	den	medlem	som	bytte	team,	samt	det	team	den	tillhörde.	Hon	

föreslog	en	modell	där	man	lånas	ut	och	ingår	i	ett	annat	team	under	en	begränsad	period,	för	att	

därefter	komma	tillbaka	till	sitt	team	med	ny	kunskap.	

	

“Jag	tycker	här	att	vi	här	flyttar	alldeles	för	lite	mellan	team	för	vi	flyttar	nästan	aldrig	mellan	

förvaltningsobjekt	och	det	är	lite	slöseri	med	kompetens,	så	det	är	något	vi	har	pratat	om	på	slutet	att	

det	är	bra	och	det	är	roligt	som	utvecklare	att	ibland	stöta	på	någon	ny	för	man	kompetensutvecklas	

ju.	Så	jag	är	nog	för	att	flytta.”-Barbro	

	

Lydia	och	Beata	var	snarast	negativa	till	att	rotera	människor	in	och	ut	ur	team	endast	i	syfte	att	

sprida	kunskap.Tvärtemot	Barbros	förslag	var	Beata	särskilt	negativ	till	kortfristiga	förflyttningar	
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då	hon	menar	att	det	tar	lång	tid	för	ett	team	att	bli	riktigt	välfungerande.	Även	Lydia	diskuterar	att	

man	riskerar	att	förstöra	en	dynamik	som	skapats	under	lång	tid:	

	

	“Jag	tror	att	det	har	potential	att	bli	ganska	stökigt,	särskilt	om	man	då	gör	någon	slags	kedjeeffekt	

så	att	alla	team	förändras,	just	en	rotation	låter	ju	som	att	många	personer…	typ	“Anders	flyttar	från	

mitt	team	till	team	Z,	men	då	behöver	Johanna	flytta	från	team	Z	till	team	X”	och	så	vidare.	Och	då	

tänker	jag	att	man	förstör	den	här	dynamiken	som	vi	har	pratat	om	ganska	mycket.”		-	Lydia	

Hon	föreslog	istället	att	man	skulle	kunna	flytta	arbetsuppgifter	eller	delar	av	projekt	från	ett	team	

till	ett	annat	för	att	sprida	kunskap	om	dessa.	På	hennes	arbetsplats	fanns	det	också	forum	för	olika	

yrkesgrupper	att	träffas	och	utbyta	erfarenheter	och	kompetens,	vilket	hon	också	tyckte	var	en	

bättre	lösning	för	att	sprida	kompetens	mellan	team.		

	

Sven	och	Oskar	var	mer	försiktiga	i	sina	åsikter	kring	arbetsrotation.	Om	det	var	till	nytta	eller	inte	

berodde	på	situation	enligt	dem.	Sven	resonerade	kring	svårigheten	att	värdera	produktkännedom,	

i	synnerhet	värdet	i	att	många	på	företaget	hade	vissa	insikter	om	företagets	produkter,	kunder	och	

så	vidare.	Både	Sven	och	Oskar	föreslog	oberoende	av	varandra	en	alternativ	lösning	på	

kompetensspridningsproblemet,	där	vissa	särskilt	duktiga	utvecklare,	så	kallade	lead	developers,	

kunde	roteras	mellan	team.	De	kunde	då	serva	de	team	som	var	i	särskilt	behov	av	

kompetensutveckling	eller	specialistkunskap,	till	exempel	vid	en	uppstart	av	ett	visst	projekt.	De	

ska	inte	ingå	i	teamet	som	sådant,	och	man	undviker	därmed	att	förändra	det	faktiska	teamets	

sammansättning	och	dynamik	mer	än	nödvändigt.	

	

Ett	försök	till	sammanfattning	är	att	ändamålet	är	gott	men	medlet	har	brister.	Svårigheten	att	

värdera	var	företaget	faktiskt	vinner	på	en	rotation	av	medlemmar	gör	det	inte	lättare	att	säga	om	

arbetsrotation	bör	användas	eller	ej.	

	

5.2 Förändring som ett medel att motverka monotoni och stagnation 
I	den	tidigare	forskningen	kring	arbetsrotation	framhölls	motverkandet	av	monotoni	och	

stagnation	som	en	anledning	till	att	företag	systematiskt	roterade	arbetsuppgifter	(Santos	et	al.,	
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2016;	Santos	et	al.,	2017).	Resultaten	av	studierna	visade	också	otvetydigt	att	utfallet	av	rotationen	

gjorde	arbetsuppgifterna	mer	varierade	och	att	detta	gav	en	positiv	effekt	på	kvaliteten	och	

produktiviteten	i	arbetet.	Även	utvecklarnas	motivation	påverkades	positivt	även	om	det	här	fanns	

vissa	motstridiga	resultat.		

	

Våra	respondenter	ger	ett	betydligt	mer	negativt	svar	på	frågan	om	förändring	av	agila	

utvecklingsteam	motverkar	stagnation.	Beata,	som	i	allra	högsta	grad	har	upplevt	

teamförändringar,	ser	förändring	som	något	generellt	negativt.	Det	framstår	som	att	hon	egentligen	

inte	är	emot	förändringar,	men	att	tillräckligt	mycket	sker	för	att	hon	inte	ska	bli	uttråkad,	även	om	

inte	själva	teamet	förändras.	

	

“Jag	har	varit	som	längst	tre	år	på	samma	plats.	Då	bröt	jag	upp	visserligen	men	det	hade	jag	inte	

behövt	göra,	inte	av	den	sakens[uttråkning	och	monotoni]	skull.	Det	blir	ju	alltid	någon	förändring	och	

det	är	väl	det	som	krävs,	jag	tycker	att	den	stora	kärnan	kan	vara	samma	länge.	Det	tycker	jag	inte	är	

något	dåligt.	Det	är	mer	personligen	att	man	vill	göra	någonting	annat	i	sådana	fall	än	för	teamet.	Det	

beror	ju	på,	trivs	man	inte	ihop	så	kanske	det	är	jättedåligt	att	vara	kvar	i	samma	team	

förstås.”		-Beata		

	

Även	själva	arbetsuppgifterna	varierar	så	mycket	att	hon	inte	blir	uttråkad,	även	om	hon	är	kvar	i	

samma	team	“Jag	tycker	jag	lär	mig	massor	hela	tiden	för	vi	är	inte	så	många	och	vi	har	många	olika	

delar	av	en	produkt”.		-	Beata	

Oskar	nämner	inte	heller	en	enda	positiv	effekt	av	att	teamet	förändras.	Han	konstaterar	själv:	“Jag	

gillar	inte	förändringar.	Men	jag	tyckte	det	var	kul	när	jag	väl	började	[i	det	nya	teamet].”	

	Barbro	och	Lydia	är	något	mer	positiva	i	uttalanden	som:	

	

“Det	behöver	ju	inte	alltid	vara	problematiskt	med	en	förändring	i	ett	team”	-Lydia	
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	“har	man	inte	gjort	så	mycket	[nytt]	på	ett	tag	så	kan	det	bli	lite	av	en	nytändning	av	att	byta	också.	

Det	vore	ju	jättetråkigt	att	sitta	i	samma	team	i	10	år	med	exakt	samma	medlemmar.“	-Barbro	

	

På	den	uttryckliga	fråga	om	de	någon	gång	önskat	att	deras	team	ska	förändras	så	uttrycks	mest	

resonemang	kring	att	man	saknar	vissa	kompetenser	i	teamet,	något	som	enligt	den	tidigare	

forskningen	krävs	för	att	agila	metoder	ska	vara	möjliga	(Melo	et	al.,	2011).	Även	de	som	berättar	

om	konflikter	i	teamet	menar	att	man	allt	eftersom	man	lär	känna	varandra	börjar	uppskatta	

varandra	åtminstone	till	den	grad	att	man	inte	vill	att	den	andra	ska	försvinna	ur	teamet	(Endast	en	

respondent	uttryckte	att	den	skulle	vilja	se	en	viss	specifik	person	byta	team).	

Även	om	inte	de	anställda	själva	känner	sig	uttråkade	och	i	behov	av	förändring	kan	arbetsgivaren	

vilja	förändra	team	i	syfte	att	bryta	negativa	mönster.	Sven	menar	att	det	i	vissa	lägen	kan	vara	

motiverat	att	splittra	ett	eller	flera	team	fullständigt	för	att	få	folk	att	vakna	upp	och	ändra	

arbetssätt	eller	tankesätt.		

	

“Ett	sätt	att	få	folk	att	förstå	är	att	‘nu	ändrades	något	drastiskt’,	det	är	att	säga	‘chop	chop	chop,	nu	

blev	det	nya	team,	nu	blev	det	nya	mål.	Nu	är	allting	annorlunda.’	I	en	ideal	match	ska	man	inte	

behöva	göra	sånt	men	världen	är	inte	alltid	ideal	så	jag	ser	det	som	ett	verktyg	för	att	så	snabbt	som	

möjligt	få	folk	att	förstå	att	’nu	är	det	dags	att	tänka	om’.	Då	skulle	jag	nog	använda	det	som	ett	

verktyg,	absolut.“	–Sven	

	

5.3 Påverkan på prestationsförmåga 
Samtliga	respondenter	uttryckte	att	de	upplevde	en	försämring	av	teamets	prestationsförmåga	när	

medlemsuppsättningen	förändrades	vilket	speglar	resultaten	från	den	tidigare	forskningen.	Sven	

uttryckte	det	som	en	kostnad	kopplat	till	de	strukturella	förändringarna.	I	samband	med	att	man	

gör	en	förändring	i	syfte	att	omfördela	kompetens	eller	uppnå	andra	effekter	så	medföljer	en	period	

där	de	berörda	teamen	behöver	ställa	om.	Angela	tog	upp	en	medlemsförändring	hon	var	med	om	

när	ett	par	medlemmar	sedan	fem	år	tillbaka	slutade	och	att	hon	upplevde	att	det	nya	teamet	inte	

kunde	nå	upp	till	den	nivå	det	hade	innan	förändringen	.	Sven	menar	att	en	förändring	inte	alltid	

har	den	avsedda	effekten	på	grund	av	sociala	faktorer.	En	person	som	fungerar	bra	i	ett	team	

kanske	inte	fungerar	lika	bra	i	ett	annat	team,	med	en	annan	medlemssammansättning	och	andra	
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arbetssätt.	Dessutom	kommer	det	ta	tid	att	utveckla	nya	arbetssätt	oavsett	detta.	Han	uttryckte	

även	han	en	risk	att	teamet	inte	återfår	den	tidigare	produktiviteten.	

	

“Men	alltså,	de	strukturella	förändringarna,	de	har	kostnader	i	form	av	att	man	river	upp	

arbetsmönster	som	folk	är	vana	vid.	Man	tappar	effektivitet.	Så	i	så	fall	så	bör	man	helst	göra	det	om	

man	är	övertygad	om	att	det	är	värt	det	long	term.”	-	Sven.	

	

“Hen	kan	vara	olika	lämplig	i	team	a	versus	team	b.	Bara	för	att	den	här	personen	är	27	poäng	i	den	

här	gruppen	är	personen	inte	fortfarande	27	poäng	i	den	andra	gruppen.	Det	kan	vara	skillnad.	Det	

finns	en	inneboende	tröghet…	Om	en	person	genererar	27	poäng	per	vecka	i	en	viss	grupp	så	kommer	

den	inte	att	generera	27	poäng	per	vecka	från	början	i	den	andra	gruppen.	All	right,	så	det	finns	en	

kostnad,	en	kostnad	för	att	göra	en	switch	där.	Sedan	så	vet	man	inte	helt	säkert	hur	pass	bra	den	

personen	kommer	att	landa.”	-	Sven	

	

“...alltid	när	man	påverkar	team,	flyttar	hit	och	dit,	det	blir	turbulens,	det	blir	ett	nytt	team	som	ska	

hitta	sina	platser	och	leveransförmågan	går	alltid	ner,	och	sedan	tar	det	olika	lång	tid	att	komma	ifatt	

igen	beroende	på	vilken	typ	av	människor	man	sätter	ihop”	-	Angela	

	

Det	produktivitetstapp	som	respondenterna	beskriver	återkommer	i	den	tidigare	forskningen	som	

avhandlar	gruppförändringar.	Respondenternas	svar	innehåller	möjliga	förklaringar	till	de	resultat	

som	framkom	hos	Huckman	et	al.	(2009)	och	CA	Technologies	(2017),	som	pekar	på	att	det	finns	en	

relation	mellan	beständiga	team	och	bättre	produktivitet	och	kvalitet	på	slutresultaten.	

	

Tre	av	respondenterna	uttryckte	problem	med	prestationsförlust	på	grund	av	att	nya	

teammedlemmar	inte	alltid	kunde	vara	helt	delaktiga	i	nya	teamet.	Gamla	arbetsuppgifter	kunde	

följa	med	från	det	tidigare	teamets	projekt,	som	krävde	att	de	arbetade	med	att	lämna	över	dem.	

Oskar	tog	upp	att	när	hans	nuvarande	team	sattes	samman	så	hade	många	av	medlemmarna	med	

sig	gamla	arbetsuppgifter	som	behövde	tas	om	hand.	Till	följd	av	en	omorganisering	med	en	stor	

omfördelning	av	arbetsuppgifter	inom	organisationen	så	flyttades	många	uppgifter	till	deras	nya	
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team,	något	Oskar	upplevde	som	positivt	för	teamets	utveckling	då	alla	kunde	börja	jobba	

tillsammans	på	samma	saker.	

	

“Det	tror	jag	kan	vara	ett	problem	om	man	jobbar	med	samma	saker,	om	man	kommer	in	i	en	

organisation	och	så	tar	man	med	sig	sina	aktiviteter	in	i	teamet,	då	blir	det	ju	väldigt	svårt	att	luckra	

upp	det	där.	Utan	med	något	större,	lite	nytt	så	blir	det	ju	lättare	att	enas	kring	det.”	-	Oskar	

	

Även	Lydia	tog	upp	problemet	med	överlämningar	och	kvardröjande	plikter:	

	

“Så	då	tänkte	vi	“yes	nu	ska	vi	köra!”	och	sedan	så	är	det	första	som	händer	att	de	här	personerna	[...]	

trots	att	de	är	allokerade	till	vårt	team	100	%	i	teorin	faktiskt	inte	är	det	i	praktiken	för	att	de	har	så	

mycket	överlämning	från	tidigare	uppgifter	att	göra	att	de	inte	kan	jobba	någonting	tillsammans	med	

oss	de	första	10	veckorna.	Så	det	ganska	mycket	så	att	lusten	gick	ur	teamet	litegrann	när	det	här	

hände,	såklart.	Intervjuare:	Det	lät	som	att	de	här	nya	utvecklarna	blev	tagna	mitt	under	

pågående	projekt.	Ja	de	blev	väldigt	ryckta	ur	det	de	höll	på	med.	De	ska	göra	överlämning	nu	och	

det	tar	ganska	lång	tid	för	att	det	är	komplex	materia.”	-	Lydia	

	

Detta	återkopplar	till	de	resultat	vi	fann	i	den	tidigare	forskningen	(Santos	et	al.,	2016;	Santos	et	al.,	

2017)	kring	arbetsrotation	där	utvecklarna	också	uttryckte	att	gamla	arbetsuppgifter	följde	med	

när	de	flyttades	under	pågående	projekt,	vilket	ledde	till	en	försämring	av	prestationsförmågan	i	

teamet	när	alla	inte	kan	bidra	fullt	ut	till	projektet.	

	

I	den	tidigare	forskningen	sågs	teamets	storlek	som	något	som	var	viktigt	för	att	ett	agilt	

utvecklingsteam	ska	kunna	prestera	optimalt	(Melo	et	al.,	2011).	Ett	genomgående	tema	i	samtliga	

svar	var	att	den	optimala	storleken	inte	var	något	som	var	hugget	i	sten	utan	att	teamets	egen	

bedömning	stod	över	givna	mängder.		Om	teamet	anses	behöva	förändras	för	att	nå	en	mindre	

storlek	uttryckte	majoriteten	av	respondenterna	att	splittringen	bör	ske	utifrån	roller	kopplade	till	

de	arbetsuppgifter	man	utför.	Beata	nämnde	ett	exempel	där	hennes	gamla	team	delat	upp	sig	efter	

att	de	upplevt	att	deras	arbete	påverkades	negativt	av	deras	storlek,	såsom	att	daily	standups	blev	
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för	långa	och	blev	otydliga.	Teamet	delades	då	upp	i	två	efter	om	man	arbetade	med	frontend	eller	

backend	i	produkten,	vilket	hon	upplevde	som	en	förbättring.	Hon	upplevde	att	det	blev	enklare	att	

prata	med	färre	människor	samt	att	arbetet	gick	bättre	när	kollegorna	i	teamet	arbetade	med	

samma	sak.	Lydia	ansåg	att	man	kunde	dela	upp	team	i	två	tydliga	enheter	som	jobbade	mot	olika	

områden	av	en	produkt	men	hon	poängterade	att	det	är	viktigt	att	inte	dela	kompetensmässigt,	då	

”själva	grejen	är	att	det	ska	vara	tvärfunktionellt.	Så	om	man	sätter	alla	utvecklare	i	ett	team	och	alla	

designers	i	ett	annat	så	har	man	misslyckats.”	

	

5.4 Påverkan på arbetsmiljö 
Att	göra	en	förändring	i	ett	agilt	utvecklingsteam	är	per	definition	att	göra	en	förändring	i	

teammedlemmarnas	arbetsmiljö.	Det	är	med	teamet	medlemmarna	sitter	och	arbetar	om	dagarna.	

Men	också	teamet	de	diskuterar,	samarbetar,	umgås	och	fikar	med.	Man	kan	se	det	som	att	en	

förändring	har	en	direkt	och	uppenbar	påverkan	på	arbetsmiljön,	men	att	det	kan	finnas	andra	

effekter	på	arbetsmiljön	som	inte	är	uppenbara	vid	första	anblicken	utan	som	respondenterna	

måste	tala	om	för	oss.	De	studier	som	undersökt	arbetsrotation	ser	både	negativa	effekter	

(försämrat	workflow,	ökad	arbetsbörda	när	man	måste	lära	sig	nya	saker)	och	positiva	effekter	

(mindre	monotona	arbetsuppgifter,	nya	relationer)	av	arbetsrotationen.	

	

Nya	medlemmar	i	ett	team	innebär	nya	relationer	och	det	kan	ta	tid	att	hitta	ett	sätt	att	samarbeta	

som	fungerar	för	alla.	Angela	berättar	om	en	medlem	som	kom	ny	till	hennes	team	och	behövde	

mycket	hjälp.	Angela	upplevde	att	han	alltid	vände	sig	till	henne	i	första	hand	och	att	hon	var	

tvungen	att	göra	klart	för	medarbetaren	att	detta	inte	var	okej	för	henne:	

“Så	nu	har	det	blivit	att	jag	har	sagt	nej	till	honom	och	då	har	han	gått	på	andra	också.	Så	just	nu	

känns	det	lättare	med	honom	också.“	

Lydia	beskriver	liknande	erfarenheter:		

	

“Så	kan	jag	känna	med	den	här	lite	störige	utvecklaren	som	kommit	in	i	vårt	team,	jag	var	ju	

superirriterad	på	honom	på	första	planeringen	och	sådär	den	första	dagen	han	var	inne	i	teamet	och	

tyckte	att	han	var	så	himla	negativ	och	så	vidare.	Ju	mer	jag	har	jobbat	med	honom,	desto	mer	ser	jag	

hans	positiva	sidor	och	dels	förstår	jag	kanske	varför	han	agerar	som	han	gör.”	-Lydia	
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I	agila	team	lämnas	mycket	av	arbetssättet	åt	teamet	att	bestämma	(Schwaber	&	Beedle,	2002;	Beck	

&	Andres,	2005).	Beata	påpekar	att	i	ett	team	där	man	vet	att	medlemssammansättningen	kommer	

att	förändras	fullkomligt	inom	kort	blir	det	meningslöst	att	lägga	tid	på	att	skapa	ett	bra	arbetssätt,	

med	följden	att	arbetsmiljön	inte	blir	optimal.		

	

“Jag	har	jobbat	i	många	korta	team	också	som	har	varit	typ	3-4	månader	och	då	känner	jag	att	det	

inte	är	någon	ide	att	göra	något	med	metodiken	eller	hur	vi	jobbar	för	det	är	ändå	så	kort	tid	att	man	

inte	hinner	bygga	upp	någonting.(...)	Då	har	det	i	princip	varit	någon	scrummaster	som	bara	har	kört	

igång	det	och	så	har	man	kört	lite,	lagt	lite	tasks	i	Jira	och	börjat	jobba	och	så	har	det	blivit	lite	som	

det	har	blivit.	Det	är	sämre,	det	är	bättre	när	alla	är	införstådda	med	vad	man	håller	på	med.”	-Beata		

	

Vi	undersökte	också	omvänt	om	dålig	arbetsmiljö	kan	vara	ett	skäl	att	förändra	ett	team,	trots	de	

negativa	effekter	vi	konstaterat	att	det	kan	innebära.	Alla	respondenter	fick	frågan	om	medlemmar	

som	var	särskilt	provocerande	och	som	ständigt	hamnade	i	konflikter	med	andra	borde	flyttas	ut	ur	

teamet.	Som	sagt	hade	Angela	och	Lydia	erfarenheter	av	relationer	som	börjar	dåligt	men	som	med	

tiden	utvecklas	till	det	bättre.	Dock	var	det	ingen	som	reserverade	sig	mot	att	det	kunde	finnas	

konflikter	som	inte	gick	att	lösa	på	annat	sätt	än	att	flytta	medlemmar	från	teamet.	Sven	

konstaterade	att	konflikter	ofta	tenderar	att	handla	om	en	person	kontra	resten	av	gruppen	och	

uttryckte	pragmatiskt:	

	

“Okej	vad	är	enklast	för	mig	som	ledare	att	[göra	för	att]	hantera	detta?	(...)	Vissa	personer	passar	inte	

att	jobba	i	team	så	som	dom	är	konstruerade	enligt	den	skandinaviska	konsensusmodellen.	Konsensus	

är	viktigt,	alla	ska	ha	input	och	det	är	ge	och	ta.”	-Sven	

	

Beata	menade	att	man	i	första	hand	skulle	tala	med	personen	och	försöka	få	den	att	ändra	sig,	men	

om	inte	det	fungerade	borde	den	flyttas.	Oskar	är	inne	på	samma	spår	och	har	egna	erfarenheter	av	

en	sådan	person:	“Nu	kanske	vi	höll	på	för	länge	med	att	försöka	inlemma	den	här	personen.	Det	leder	

ingen	vart,	för	att	om	någon	är	väldigt	bestämd	av	sig	i	sina	åsikter	så….”	Barbro	och	Lydia	menade	

båda	att	det	var	en	chefsfråga	att	få	personen	att	ändra	sig	eller	flytta	den.	
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Vi	frågade	också	om	personer	som	kanske	inte	orsakar	konflikter	men	som	mer	inte	passar	in	i	

teamet	(inte	förstår	övriga	teamets	jargong	och	skämt	och	är	allmänt	udda).	Här	var	meningarna	

delade.	De	som	tyckte	att	en	lösning	kunde	vara	att	flytta	personen	från	teamet	resonerade	utifrån	

denna	persons	bästa:	

	

“Den	personen	tycker	nog	också	att	det	är	lite	obehagligt	och	då	kan	det	vara	bra	att	flytta	på	den	och	

hitta	en	annan	plats	där	den	passar	bättre,	kanske.	Annars	vet	jag	inte	vad	man	ska	göra,	då	får	det	bli	

som	det	är	antar	jag.”	-Beata	

	

“Ja,	jo,	men	faktiskt	lite,	för	då	är	det	någon	som	förmodligen	inte	trivs	själv	heller	och	då	gör	man	

inget	bra	jobb.”	-Angela	

	

Andra	menade	att	detta	var	bara	att	acceptera	och	vissa	menade	att	chanserna	var	goda	att	teamet	

skulle	komma	underfund	med	personen	med	tiden:	

“	[Jag]	tycker	att	man	ska	få	vara	lite	annorlunda	också,	man	får	försöka	se	dennes	sidor,	alla	kanske	

är	lite	speciella.	Men	så	länge	den	inte	slåss	eller	skriker,	så	länge	de	inte	spårar	ur	helt.	Det	är	klart	

att	man	inte	behöver	vara	jättekärvänlig	och	så	där	pratglad	och	så	men	man	kanske	kan	vara	med	i	

alla	fall	och	vara	lite	butter	eller	vad	det	än	är.	Man	får	ta	den	för	vad	den	är,	jag	tror	ändå	att	när	

man	lär	känna	varandra	eller	när	den	personen	lär	känna	folk	så	kan	den	nog	spricka	upp	den	också	

tror	jag,	och	bli	lite	mer	social	kanske.”	-Oskar	

	

“Men	då	tänker	jag	också	att	teamkontexten	är	rätt	bra	för	en	sådan	person.	Alltså	en	sådan	person	

kommer	ju	att	ha	sina	utmaningar	på	varje	arbetsplats,	eller	arbetsplatsen	kommer	att	ha	sina	

utmaningar	med	henom	kanske	man	ska	säga.	Och	just	ett	team	tänker	jag	är	mer	förlåtande	för	att	

man	så	här	‘jamen	Nisse	gör	ju	ändå	alltid	så	bra	ifrån	sig’,	liksom	att	man,	efter	ett	tag	så	börjar	man	

känna	att	Nisse	är	en	viktig	del	av	vår	grupp	även	om	han	är	lite	konstig	liksom.	Så	tycker	jag	att	det	

har	varit.	Den	erfarenheten	hade	jag	i	det	här	första	teamet	som	jag	var	i	under	en	längre	tid.	Så	det	

är	väl	ingen	speciell	action	man	behöver	ta	där	liksom.”	-	Lydia	

	



	

32	

Sven	menade	dock	att	om	situationen	var	dålig	så	måste	något	ändras:	

	

“Men	om	det	är	så	här,	om	det	här	inte	fungerar,	ja	då,	absolut,	då	anser	jag	att	det	kan	vara	idé	att	ta	

och	flytta	ut	personen	ur	teamet.	För	om	[teamet	som]	helhet	blir	demoraliserat	av	det,	så	får	det	

förödande	negativa	konsekvenser.	Och	om	jag	ska	vara	lite	krass	så	rent	praktiskt	är	skillnaden	inte	

jättestor	på	en	person	där	‘tyvärr,	det	fungerar	inte.	Du	menar	inget	illa	och	de	andra	menar	ingenting	

illa	men	det	funkar	inte	och	teamet	fungerar	därmed	dåligt’,	det	är	inte	så	stor	skillnad	på	det	jämfört	

med	‘you	are	an	obstructionist’	och	därför	fungerar	teamet	inte.	Sluteffekten	är	ändå	densamma.	Hur	

stor	kostnad	är	det	värt	för	teamet	som	helhet?	Jag	försöker	reducera	den	kostnaden	på	något	

sätt”.		-Sven	

	

5.5 Tidpunkt för förändring 
I	Santos	et	al.	(2016)	framkommer	att	tidpunkten	för	en	teamförändring	kan	vara	bättre	och	sämre	

vald.	Där	var	det	svarande	som	menade	att	de	inte	ville	lämna	uppgifter	oavslutade,	att	det	för	dem	

fanns	ett	värde	i	att	få	färdigställa	saker	de	jobbat	med	länge.	Ingen	av	våra	respondenter	lade	fram	

den	synpunkten.	Däremot	berördes	tidpunktens	betydelse	för	teamet	ur	andra	perspektiv.	Sven,	

Oskar	och	Angela	kom	in	på	ämnet	när	de	reflekterade	över	en	situation	där	en	medlem	ska	sluta	i	

teamet:	

	

“Men	sedan	kan	det	ju	vara	situationer	att	nu	har	vi	en	leverans,	den	här	måste	vi	göra	klart,	då	krävs	

du	här,	att	man	då	kanske	får	bita	ihop	och	göra	klart	den	och	sedan	så	göra	bytet.”	-Angela	

	

“[Om	en	duktig	kollega]	Så	det	hade	ju	varit	helt	katastrof	om	han	hade	försvunnit	precis	innan	

release	och	allting.	Så	i	sådana	lägen	så	vill	man	kanske	ha	kvar	den	personen	i	teamet	tills	leveransen	

är	klar,	när	den	är	viktig.”-	Oskar	

	

Vi	frågade	våra	respondenter	om	de	tyckte	att	tidpunkten	för	en	förändring	i	teamsammansättning	

hade	betydelse	och	också	vad	de	tyckte	borde	göras	vid	projektavslut.	Angela	menade	att	det	var	

lättast	att	ta	in	nya	medlemmar	i	en	stabil	situation:	
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“Det	kan	vara	tidpunkt,	det	kan	bero	på	hur	arbetssituationen	ser	ut,	just	nu	så	håller	vi	på	med	

teknisk	uppgradering,	det	är	ju	ingenting	som	är	tidskritiskt.	Det	är	ju	liksom,	ja	men	vi	jobbar	på	att	

få	det	klart	liksom.	Om	man	är	precis	inne	i	ett	leveransskede	liksom	och	får	en	ny	som	ska	tas	om	

hand	eller	nånting,	det	är	ju	jättejobbigt.	Då	har	man	fullt	sjå	liksom	att	få	sina	leveranser	klara	och	

så.”-	Angela	

	

Andra	rekommenderade	istället	att	man	synkroniserade	förändringar:	

“Om	man	ska	börja	med	[...]	något	nytt	som	är	nytt	för	alla	så	är	det	bättre	att	ta	in	folk	då	än	om	vi	

ska	bara	göra	förvaltningsgrejer.”	-Beata	

	

“[om	projektavslut]	alltså	det	är	ju	ändå	ett	gyllene	tillfälle	att	göra	vissa	förändringar	i	bemanningen	

i	teamet	om	man	ändå	ska	göra	dem.”-Lydia	

Ingen	av	respondenterna	tyckte	dock	att	man	generellt	borde	göra	förändringar	i	teamen	vid	

projektavslut,	utan	alla	argumenterar	i	större	eller	mindre	omfattning	för	att	fungerande	team	ska	

hållas	ihop	mellan	projekt	om	det	är	möjligt.	

	

5.6 Nya koncept 
I	samband	med	intervjuerna	har	vi	stött	på	koncept	som	återkommit	i	svaren	men	som	inte	var	med	

bland	de	koncept	vi	formulerade	utifrån	den	tidigare	forskningen.	Dessa	nya	koncept	är	följande	

• Yrkesrollen	som	anledning	att	byta	team	

• Att	förändra	teamets	kärna	kontra	att	byta	ut	enstaka	medlemmar	

• Teamets	mognad	och	relationer	som	utvecklas	med	tiden		

• Otrygghet	på	grund	av	förändring	

	

Eftersom	vi	inte	haft	dessa	koncept	i	åtanke	när	vi	formulerat	frågorna	har	inte	alla	respondenter	

kommit	in	på	dessa	ämnen.	Här	följer	en	redogörelse	för	hur	de	respondenter	som	har	behandlat	de	

nya	koncepten	svarat.	
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5.6.1 Yrkesrollen som anledning att byta team 

Ett	fenomen	vi	stött	på	bland	två	av	våra	respondenter	var	att	de	suttit	i	ett	team	där	de	övriga	

teammedlemarna	jobbat	med	andra	uppgifter,	och	de	huvudsakliga	arbetsuppgifterna	kopplade	till	

deras	roll	utfördes	i	ett	annat	team.	I	bägge	fallen	upplevdes	detta	som	ensamt	och	att	man	saknade	

att	ha	någon	att	samarbeta	med	och	situationen	föranledde	att	respondenterna	flyttade	till	det	team	

som	de	upplevde	sig	ha	mer	gemensamt	med.	Båda	respondenterna	uppgav	att	de	upplevde	att	

arbetssituationen	blev	bättre	när	flytten	väl	var	gjord.	

	

“Jag	var	backendutvecklaren	som	satt	i	frontend-teamet	och	jag	blev	lite	ensam	så	nu	har	jag	flyttat	

tillbaka	till	backendteamet,	så	nu	är	frontendteamet	bara	apputvecklare.	Intervjuaren:	Så	den	här	

förflyttningen	var	att	flytta	från	frontend	till	backend?	Ja	precis,	det	jag	gjorde	för	snart	ett	år	

sedan.	Intervjuaren:	Men	blev	det	bättre?	Det	blev	mycket	bättre,	nu	tror	jag	att	alla	är	nöjda.	Lite	

dock	att	när	vi	var	ett	team	så	visste	vi	vad	de	andra	gjorde	hela	tiden	och	vi	är	ju	ganska	nära.	Deras	

app	beror	liksom	på	oss	så	det	var	ju	bra,	fast	det	var	ändå	bättre	att	ha	alla	backend	på	samma	ställe.	

För	när	jag	var	ensam	så	hade	jag	ingen	att	bolla	någonting	med	så	det	var	väldigt	konstigt	tyckte	

jag.”	-	Beata	

	

Barbro	uttryckte	dock	att	hon	inte	var	positiv	till	att	lämna	sitt	gamla	team	på	den	tiden,	utan	att	

det	skedde	till	följd	av	att	folk	slutat,	men	att	hon	upplevde	att	teamarbetet	blev	bättre	efter	flytten.	

“För	innan	så	satt	jag	i	det	andra	teamet	och	gjorde	projektuppgifter	själv,	(...),	medan	övriga	

projektmedlemmar	var	i	det	andra	teamet.	Det	är	inte	så	roligt	insåg	vi	ju.”	-Barbro	

	

5.6.2 Att förändra teamets kärna kontra att byta ut enstaka medlemmar 

Ett	annat	koncept	som	förekom	bland	fyra	respondenter	var	att	små	förändringar	i	teamen	kunde	

godtas	men	att	man	såg	det	som	viktigt	att	behålla	kärnan	i	teamet	som	kunde	föra	vidare	de	

tidigare	arbetssätten	som	gällt	i	den	tidigare	teamkulturen.	Nya	medlemmar	kunde	på	så	vis	

integreras	i	en	rådande	kultur	med	arbetsvanor	och	rutiner,	istället	för	att	detta	skulle	byggas	upp	

på	nytt.	Liknande	tankar	som	vi	kan	kopplas	till	detta	handlar	om	att	små	förändringar	av	teamen	

var	att	föredra	framför	att	göra	större	omvälvande.	
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“Om	man	är,	som	vi	var,	fyra	personer	när	vi	startade,	så	är	vi	de	som	ser	till	att	det	här	stället	

fungerar,	punkt	slut.	En	anledning	till	att	bygga	organisation	genom	att	göra	rätt	rekryteringar,	

införa	processer	osv	är	att	annars,	när	ingen	av	oss	fyra	finns	där,	så	innebär	det	att	efter	två	dagar	så	

kommer	folk	att	hålla	på	och	spela	pingis	hela	dagen	istället	för	det	är	roligare	att	hålla	på	och	spela	

pingis	än	att	beta	av	sina	tasks.	Har	vi	däremot	gjort	arbetet	och	byggt	en	agil	organisation,	och	

kommit	upp	i	tio	rätta	personer	så	håller	det	tills	vi	växt	till	ca	30	personer,	då	har	vi	lite	tid	på	oss	att	

identifiera	nya	kulturbärare	bland	de	nya.	Då	har	man	chans	att	hålla	det	här	i	rullning.”		-	Sven	

	

	“	-det	är	ju	säkert	smart	tänker	jag	att	behålla	kärnan	om	det	matchar	mot	behoven.	

-	Intervjuaren:	Du	gör	en	skillnad	mellan	att	splittra	team	och	att	behålla	kärnan,	kan	du	

utveckla	det?	-	Skillnaden	är	att	man	behåller	en	kultur	och	det	här	lite	magiska	som	händer	när	ett	

team	känner	varandra	över	lång	tid	och	jobbar	ihop,	att	man	blir	effektivare.	Man	vet	vad	är	vår	

velocity,	vad	kan	jag	förvänta	mig	av	Anders,	det	är	massa	små	grejer	som	gör	en	effektivare	när	man	

känner	varandra.	Sedan	så	kommer	du	ju,	om	du	gör	bara	vissa	bemanningsförändringar	så	kommer	

du	då	som	sagt	sakta	av	teamet	till	en	början,	men	det	är	ju	fortfarande	mycket	snabbare	tänker	jag,	

och	effektivare	än	ett	helt	nysammansatt	team	som	ska	gå	igenom	alla	härliga	norming,	storming,	

forming-faser.”	-Lydia	

	

“Intervjuaren:	Har	du	både	kommit	in	i	befintliga	team	som	redan	svetsats	ihop	och	team	där	

alla	är	nya?-	Ja,	det	är	ju	lättare	att	komma	in	i	ett	team	som	redan	finns.”	-Beata	

	

“Intervjuaren:	Det	låter	på	dig	som	att	om	det	skulle	var	flera	som	slutar	så	skulle	du	hellre	

vilja	ha	dem	utspridda	och	inte	vid	samma	tillfälle?	

Ja,	hellre	en	åt	gången.	Annars	blir	det	inte	riktigt	samma	team,	om	man	är	ett	litet	team	och	fler	

försvinner,	då	är	det	ju	nästan	hälften,	två	av	fem	är	ju	nästan	hälften	i	alla	fall.	Inte	riktigt	men	det	

beror	ju	helt	på	vilka	som	kommer	in	då	och	hur	de	kommer	ihop.	Och	det	tar	ju	ändå	tid	att	bygga	

upp	relationer.	Och	vissa	personer	kanske	man	inte	ens	kan	bygga	upp	en	relation	med,	det	beror	lite	

på	hur	man	är	som	människa	också.”	-Oskar	
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5.6.3 Teamets gruppmognad och relationer som utvecklas med tiden 

Några	av	respondenterna	kommenterade	att	teamet	utvecklas	med	tiden	och	oftast	talade	man	om	

detta	som	en	process	som	ledde	fram	till	en	bättre	situation	i	teamet	och	för	den	enskilde	

medlemmen.	I	enlighet	med	resonemanget	ovan	kring	att	det	är	skillnad	på	att	flytta	en	enstaka	

medlem	och	att	påverka	gruppens	kärna	så	kan	man	anta	att	ju	fler	medlemmar	som	flyttar	ut	ur	

teamet,	desto	mer	störs	mognadsprocessen	(Tuckman,	1965)	och	byts	alltför	många	medlemmar	ut	

så	nollställs	mognadsprocessen	och	teamet	måste	börja	om	från	början.		

	

Det	är	klart	att	jag	kan	längta	efter	en	mognad	i	det	här	teamet,	för	det	var	ju	väldigt	skönt	i	det	

teamet	som	jag	var	i	i	början	av	min	karriär,	som	var	ett	så	himla	moget	team.	Där	rullade	ju	allt	

verkligen	på	och	alla	de	här	agila	ceremonierna	fanns	ju	det	som	en	ruljangs	kring,	så	det	var	

verkligen,	det	kändes	som	ett	maskineri.	Och	det	kändes	väldigt	tryggt	att	vara	i	det	teamet,	man	

behövde	ju	nästan	aldrig	ifrågasätta	själva	metoden.	Sedan	ingår	det	ju	i	agil	metodik	att	man	har	

retrospektiv	med	regelbundna	mellanrum	och	gör	små	tweaks	liksom	och	förändrar	sitt	arbetssätt	

litegrann,	men	det	var	verkligen	i	det	lilla	liksom.	Så	det	är	klart	att	jag	längtar	till	att	mitt	nuvarande	

team	når	en	högre	mognadsgrad.	Men	jag	är	ju	inte	förvånad,	det	är	ju	inte	som	att	jag	förväntar	mig	

att	jag	ska	ha	det	bara	rakt	av.	-Lydia	

	

“När	man	har	jobbat	ihop	ett	tag	och	har	en	bra	stämning	i	ett	team	så	kan	man	ha	en	öppen	dialog,	

man	kan	fråga	och	visa	att	det	här	kan	jag	inte	någonting	om	och	så	är	det	någon	som	kan	hjälpa	en.	

Speciellt	när	man	har	jobbat	ihop	ett	tag	och	kommit	till	den	nivån,	man	har	kommit	dit	i	teamet	att	

man	känner	att	man	litar	på	varandra.”	-Oskar	

	

“Sedan,	vissa	grupper	av	människor,	vissa	konstellationer	trimmas	in	mot	varandra.	De	är	effektiva	

när	de	jobbar	ihop.	De	tycker	om	att	jobba	tillsammans,	de	vill	gärna	fortsätta	jobba.	Vill	man	få	ut	

mycket	av	dessa	så	är	det	en	bra	idé	att	låta	dem	fortsätta	att	arbeta	tillsammans.”	–Sven	
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5.6.4 Otrygghet på grund av förändring 

Ett	nytt	koncept	som	framkom	hos	tre	av	respondenterna	som	vi	inte	återfann	i	den	tidigare	

forskningen	var	att	man	upplevde	en	osäkerhet	kring	arbetssituationen	när	medlemmar	byttes	ut.	

De	uttryckte	en	vilja	att	kunna	ha	en	överblick	över	sin	framtid,	något	som	beskrivs	i	följande	citat:	

	

“Det	känns	lite	konstigt	när	folk	kommer	och	försvinner	igen,	då	blir	alla	lite	osäkra.	‘Kan	man	bara	

försvinna	på	det	sättet?’	har	vi	ju	känt.”	-Beata	

	

”Ett	fungerande	team	som	känner	varandra	och	kan	leverera	och	har	den	kompetens	man	tycker	

behövs	tycker	jag	är	dumt	att	hålla	på	och	flytta	runt	folk	i,	för	att	det	blir	för	stökigt,	det	blir	liksom	

ingen	ordning	och	då	blir	det	ett	osäkerhetsmoment	att	’vart	ska	jag	jobba	härnäst?’”	-Oskar	

	

	“Men	jag	kan	tänka	mig	att	det	är	viktigt	med	information	innan,	att	teamet	vet	om	att	den	här	

förändringen	ska	ske,	att	det	inte	bara	från	en	dag	till	en	annan	rycks	en	person,	det	tror	jag	skulle	

vara	skadligare.	“-	Lydia	

	

	Detta	gällde	dock	inte	bara	frågor	som	i	vad	för	projekt	man	kommer	arbeta	i	men	även	hur	

tekniska	lösningar	som	görs	av	teamet	kommer	hanteras.	Att	jobba	agilt	innebär	att	man	

samarbetar	tätt	för	att	tillsammans	komma	fram	till	olika	lösningar	(Coram	&	Bohner,	2005)	och	

man	vill	vara	säker	på	att	denna	lösning	kommer	att	gälla	i	fortsättningen	och	inte	ifrågasättas	vid	

en	förändring.	Lydia	beskrev	det	som:	

	

“Vi	har	haft	andra	utvecklare,	eller	personer	med	utvecklingskompetens	i	teamet	innan	som	har	

diametralt	olika	åsikter	kring	de	här	tekniska	frågorna.	Och	det	gör	ju	oss	i	det	återstående	teamet	

ganska	osäkra.	För	då	har	vi	först	haft	ett	gäng	utvecklare	som	har	sagt	“vi	ska	absolut	på	det	här	

sättet,	det	här	är	jättebra”	och	så	kommer	det	här	nya	och	säger	“vad	fan	har	ni	hållit	på	med,	det	

funkar	ju	inte	för	x,	y	och	z”.	Så	det	skapar	ju	en	viss	osäkerhet.”-	Lydia	
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Även	den	nya	medlemmen	kan	känna	en	otrygghet	i	det	nya	teamet,	innan	den	lärt	känna	de	andra	

medlemmarna,	vilket	Beata	beskrev	så	här:	

	

“Men	också	nu	när	jag	kommit	in	i	nya	teamet	så	tog	det	ett	tag	för	mig	att	våga	säga	vad	jag	tyckte	

och	sådana	grejer,	för	man	vill	ju	känna	sig	lite	bekväm	liksom.”-Beata	

	

5.7 En ytterligare insikt 
En	lustig	paradox	som	ingen	av	författarna	tänkt	på	innan	var	att	ett	agilt	arbetssätt	faktiskt	gör	det	

lättare	att	förändra	teamen	eftersom	det	ju	är	teamet	som	är	ansvarig	för	en	viss	uppgift,	inte	en	

namngiven	person.	Detta	uppenbarades	för	oss	när	Sven	resonerade	kring	sina	egna	erfarenheter	

av	att	förändra	team:	

	

När	du	hållit	på	och	jobbat	inom	agila	team	så	har	det	alltid	varit	kontinuerliga	förändringar,	små	

små	skyfflingar,	en	person	hit,	en	person	dit,	etc.	Det	är	någonting	som	möjliggörs	i	och	med	att	man	

inte	lägger	upp	en	fet	vattenfallplan	så	är	det	inte	så	att	det	står	att	"Kurt	och	Sara	kommer	att	jobba	

på	den	där	saken	den	14:e	mars	nästa	år".	I	och	med	att	det	inte	är	formulerat	på	det	viset,	man	

försöker	gärna	att	frikoppla	litegrann	sakerna	som	ska	göras	och	människorna	som	ska	göra	det.	Är	

någon	sjuk	så	är	det	bra	att	vi	vet	att	det	om	det	är	någon	annan	som	kan	göra	det	för	då	behöver	vi	

inte	säga	i	förväg	vem	som	kommer	göra	det.	I	och	med	att	man	håller	på	och	gör	om	sakerna	så	är	

det	nog	enklare	att	få	folk	att	diskutera,	småpilla	och	splittra	grupper	och	liknande.”	-Sven	

	

6 Diskussion 
Inledningsvis	i	denna	uppsats	konstaterar	vi	att	utvecklingsteam	enligt	agila	idéer	ska	hållas	stabila	

och	att	förändringar	ska	undvikas.	Detta	synsätt	delas	uppenbarligen	av	flera	av	våra	respondenter,	

men	absolut	inte	alla.	Vi	tycker	oss	snarare	kunna	se	en	närmast	kontinuerlig	skala	där	man	kan	

vara	mer	eller	mindre	positiv	till	förändring,	beroende	på	hur	teamen	förändras	och	varför.	Ingen	

av	respondenterna	tyckte	att	teamen	skulle	hållas	intakta	till	varje	pris,	utan	alla	höll	med	om	att	

vissa	situationer	kräver	förändring.	Alla	respondenter	förhåller	sig	mer	eller	mindre	
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problematiserande	till	teamförändringar.	Teamet	är	viktigt	och	små	detaljer	gör	skillnad	för	

gruppens	arbete.	

	

I	den	tidigare	forskningen	visade	sig	arbetsrotation	kunna	motverka	stagnation	och	uttråkning,	

men	vi	får	intrycket	att	flera	av	respondenternas	yrkesliv	innebär	så	mycket	förändringar	redan	

som	det	är	med	ständigt	nya	projekt	och	tekniker	att	stagnation	och	uttråkning	inte	blir	ett	

problem.	Vi	såg	dock	en	koppling	mellan	stagnations-	och	rotationskonceptet	genom	att	

arbetsrotation,	utöver	att	sprida	kompetensen	kring	produkter	och	projekt,	även	kan	ses	som	en	

möjlighet	till	att	utvecklas	som	utvecklare.	Detta	upplevdes	som	positivt	både	av	några	av	våra	

respondenter	och	respondenterna	i	Santos	et	al.	(2016)	och	Santos	et	al.	(2017).	Angela	ansåg	att	

arbetsrotation	var	ett	bra	sätt	att	komma	in	i	nya	team	och	hennes	uttalande	kan	även	kopplas	till	

det	nya	konceptet	om	att	bevara	kärnan	i	teamet.	Att	komma	in	i	ett	redan	välfungerande	team	kan	

tolkas	som	att	teamets	kärna	är	intakt.	Att	teamet	har	en	intakt	och	stabil	kärna	underlättar	

inslussandet	av	den	nya	medlemmen,	vilket	i	sin	tur	underlättar	målet	att	sprida	produktrelaterad	

kunskap.	Arbetet	med	produkten	i	fråga	kan	ske	snabbare	och	effektivare	än	om	teamet	förändrats	

mycket	av	medlemsförändringen.		

	

Resultaten	från	den	tidigare	agila	forskningen	visade	att	agila	utvecklingsteam	behöver	både	rätt	

kompetens	(Melo	et	al.,	2011)	samt	ett	välfungerande	samarbete	(Coram	&	Bohner,	2005)	för	att	

kunna	prestera	optimalt.	Att	flytta	medlemmar	för	att	uppfylla	kompetenskravet	kan	vara	riskabelt	

för	samarbetet.	Då	produktkännedom	inom	agila	utvecklingsteam	är	mer	knuten	till	utvecklarna	

själva	istället	för	dokumentation	(Coram	&	Bohner,	2005)	finns	en	risk	att	teamet	förlorar	mer	än	

det	vinner	också	avseende	kompetens.	Lösningsförslaget	med	en	lead	developer	som	gavs	av	Sven	

och	Oskar	kan	tolkas	som	ett	sätt	att	försöka	komma	runt	problemet	genom	en	extern	part	som	inte	

har	mandat	att	ändra	gruppens	dynamik	och	vanor	i	grunden.	Innan	man	bestämmer	sig	för	att	

genomföra	en	arbetsrotation	bör	man	alltså	utvärdera	om	teamet	är	tillräckligt	moget	och	kärnan	

tillräckligt	stabil	för	att	man	ska	ha	möjlighet	att	uppnå	målen	med	rotationen.	Man	bör	också	

utreda	andra	möjliga	lösningar,	till	exempel	en	lead	developer	eller	annan	tillfällig	extern	resurs.	

	

Flera	av	respondenterna	(Lydia,	Sven	och	Angela)	resonerade	i	olika	termer	kring	att	ett	team	

behöver	tid	för	att	utveckla	ett	bra	samarbete.	Vi	ser	här	en	koppling	till	Tuckmans	modell	(1965).	
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Även	om	faserna	i	modellen	inte	nämns	explicit	så	kan	svaren	tolkas	som	uttryck	för	en	rädsla	för	

att	en	förändring	av	teamet	ska	leda	till	att	teamet	återgår	till	en	tidigare,	mindre	utvecklad	fas	och	

att	teamet	därmed	förlorar	effekterna	av	det	arbete	som	gjorts	för	att	skapa	en	fungerande	grupp.	

Både	den	tidigare	forskningen	(Santos	et	al.,	2016;	Santos	et	al.,	2017)	och	flera	av	respondenterna	

tar	upp	att	förändringar	i	teamsammansättningen	leder	till	ett	produktionstapp	under	en	period	

samtidigt	som	annan	forskning	(Huckman	et	al.,	2009;	CA	Technologies,	2017)	visar	fördelar	med	

beständiga	team.	

	

Om	en	teamförändring	görs	olägligt	kan	nya	teammedlemmar	ha	kvar	gamla	arbetsuppgifter	som	

de	inte	hunnit	lämna	över.	På	så	sätt	kan	en	dåligt	vald	tidpunkt	för	en	förflyttning	drabba	både	det	

mottagande	teamet	och	det	som	blir	av	med	medlemmen,	genom	att	inget	av	teamen	har	en	helt	

dedikerad	medlem	innan	det	gamla	projektet	antingen	har	lämnats	över	eller	avslutats.	

	

Det	för	oss	nya	konceptet	kring	otryggheten	som	kan	uppstå	hos	utvecklarna	i	samband	med	

förändringar	visar	att	det	kan	räcka	med	att	teammedlemmarna	ser	en	risk	för	förändring	för	att	

det	ska	påverka	dem	negativt.	Förutom	det	uppenbara	problemet	med	att	utvecklare	känner	oro	så	

kan	en	förväntning	om	förändring	minska	medlemmens	engagemang	i	teamet	och	i	att	bygga	upp	

samarbetet.	Ett	exempel	på	detta	är	Beata	som	tog	upp	att	hon	prioriterade	att	beta	av	tasks	

framför	att	utveckla	ett	fungerande	arbetssätt	med	gruppen	när	hon	var	i	ett	team	under	en	

begränsad	tid.	

	

Efter	att	ha	lyssnat	på	respondenternas	alla	erfarenheter	skulle	vi	inte	rekommendera	någon	att	

lättvindigt	förändra	ett	agilt	utvecklingsteam	och	i	synnerhet	inte	team	som	själva	betraktar	sig	

som	välfungerande.	Även	externa	syften	som	inte	verkar	förhandlingsbara,	till	exempel	ekonomiska	

eller	organisatoriska	problem	bör	man	försöka	att	hitta	alternativa	lösningar	på	i	den	mån	det	går.	

Om	man	efter	övervägande	ändå	anser	att	fördelarna	med	en	förändring	överväger,	eller	om	man	är	

i	en	situation	där	man	inte	ser	någon	annan	lösning,	föreslår	vi	att	man	försöker	påverka	så	få	som	

möjligt	i	varje	team.		

	



	

41	

Förändring	kan	paradoxalt	nog	framstå	som	enkelt	i	en	agil	organisation,	men	vi	får	definitivt	

intrycket	att	detta	är	just	en	paradox,	och	att	agila	utvecklingsteam	är	förhållandevis	komplexa	och	

oberäkneliga	väsen.	Samtidigt	är	förändringar	svåra	att	undvika,	alla	våra	respondenter	hade	stor	

erfarenhet	att	teammedlemmar	som	började	och	slutade	i	deras	team.		

	

Ett	team	med	problem	av	ena	eller	andra	slaget	däremot	kan	det	absolut	vara	en	god	idé	att	

förändra,	i	synnerhet	om	teamet	funnits	ett	tag	och	haft	en	ärlig	chans	att	reda	ut	initiala	problem.	

Både	Angela	och	Lydia	berättar	om	en	situation	där	teamsamarbetet	inte	fungerade,	men	de	antog	

då	att	de	skulle	röra	sig	från	en	“storming”-liknande	fas	till	en	mer	stabil	där	de	kan	jobba	mer	

effektivt	vilket	är	i	enlighet	med	Tuckmans	modell	om	gruppers	utveckling	(1965).	Oskar	å	sin	sida	

hade	erfarenhet	av	en	situation	där	hans	team	väntade	för	länge	på	att	teamet	skulle	nå	en	mer	

fungerande	fas.	

		

Ett	gott	samarbetsklimat	är	viktigt	för	att	de	agila	metoderna	ska	fungera	(Coram	&	Bohner,	2005)	

så	om	medlemmar	inte	vill	samarbeta	så	kan	det	vara	bättre	att	omplacera	dem	så	att	de	inte	stör	

arbetet	i	det	agila	teamet.	Dock	menar	vi	att	man	först	bör	göra	en	ordentlig	analys	av	orsakerna	till	

problemet	och	utvärdering	av	lösningsförslag.	I	detta	fall	är	det	inte	alls	säkert	att	man	föredrar	att	

en	mindre	förändring	i	teamet,	om	det	är	själva	kärnan	i	teamet	som	inte	fungerar	är	det	den	man	

ska	förändra.	

	

Denna	uppsats	bidrar	med	dels	empiri	som	kan	styrka	tidigare	påståenden	om	att	agila	team	bör	

hållas	intakta	och	dels	ett	problematiserande	av	detta	påstående.	Vi	hoppas	att	den	kan	vara	ett	

bidrag	både	till	vidare	forskning	i	denna	fråga	och	till	praktiker	(till	exempel	chefer,	agila	coacher	

och	teammedlemmar)	som	vill	få	en	bättre	förståelse	för	effekterna	av	en	teamförändring.	

	

7 Slutsatser 
I	avsnitt	2	om	uppsatsens	syfte	presenterade	vi	tre	frågeställningar	som	vi	ville	närma	oss	i	

uppsatsen.	Detta	är	våra	slutsatser	kring	dessa	frågeställningar:	
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7.1 Hur förändringar i agila utvecklingsteam påverkar medlemmarna 
Det	går	inte	att	entydigt	säga	om	förändring	är	bra	eller	dåligt.	Frågan	om	hur	förändringar	i	agila	

utvecklingsteam	påverkar	medlemmarna	är	komplex	och	beror	bland	annat	på	typ	av	förändring,	

anledning	till	förändringen,	tidpunkt,	personliga	egenskaper,	teamets	gruppmognad,	typ	av	projekt	

och	arbetsuppgifter,	samt	tidigare	händelser.	De	tidigare	gjorda	studierna	vi	hittat	om	denna	fråga	

visar	att	förändring	påverkar	medlemmar	i	agila	utvecklingsteam	på	olika	sätt	och	detta	bekräftas	

av	våra	respondenter.	Medlemmar	ska	dock	inte	behöva	känna	en	oro	på	sin	arbetsplats.	Beslut	om	

förändringar	i	teamet	bör	involvera	medlemmarna	i	planeringen.	Förändringar	gjorda	i	team	som	

ansåg	sig	fungera	bra	anses	överlag	påverka	produktiviteten	negativt	och	leder	till	en	

omställningsperiod	innan	man	närmar	sig	tidigare	produktivitetsnivåer.	

	

7.2 Olika typer av förändringar har olika effekt  
Det	förefaller	som	att	en	större	förändring	ger	en	större	effekt,	som	kan	vara	till	det	sämre	eller	till	

det	bättre.	Man	bör	vid	en	förändring	utvärdera	hur	teamet	fungerar	i	dagsläget.	Flera	

respondenter	menar	att	om	man	gör	mindre	förändringar	i	ett	fungerande	team	så	kan	den	rådande	

arbetskulturen	och	kärnan	i	form	av	värderingar	eventuellt	leva	kvar.	På	så	vis	kan	man	optimera	

de	tänkta	vinsterna	med	förändringen	när	störningen	av	gruppdynamiken	minimeras	och	gruppen	

inte	behöver	gå	igenom	nya	mognadsfaser	(Tuckman,	1965).	

	

7.3 Tidpunktens påverkan för teamförändring 
Tidpunkten	för	förändringen	bör	vara	väl	genomtänkt	om	man	vill	uppnå	de	önskade	effekterna	av	

förändringen.	Både	tidigare	studier	och	våra	respondenters	erfarenheter	visar	på	att	det	agila	

arbetet	störs	av	att	tidigare	arbetsuppgifter	måste	lösas	och	överlämnas	innan	man	kan	fungera	

som	ett	team.	Om	man	är	tvungen	att	förändra	ett	agilt	utvecklingsteam	under	projektets	gång	så	

bör	överlämningsarbetet	till	det	gamla	teamet	planeras	noga.	Man	måste	också	vara	medveten	om	

att	det	nya	teamet	sannolikt	inte	kommer	att	kunna	prestera	optimalt	direkt	utan	måste	ges	tid	att	

anpassa	sig,	samt	att	det	inte	alls	är	givet	att	varje	person	kommer	prestera	lika	bra	under	de	nya	

omständigheterna.	
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7.4 Förslag till framtida forskning 
Vi	har	i	denna	uppsats	endast	undersökt	respondenternas	värderingar	och	erfarenheter,	inte	det	

faktiska	utfallet	på	till	exempel	produktivitet,	kompetensutveckling	och	arbetsmiljö.	Till	detta	anser	

vi	att	det	skulle	behövas	en	kvantitativ	ansats	för	att	kunna	jämföra	de	olika	utfallen,	likt	den	som	

gjordes	i	CA	Technologies	(2017).		

	

För	att	göra	en	kvantitativ	undersökning	på	dessa	områden	skulle	man	som	vi	ser	det	behöva	

använda	sig	av	proxyvariabler,	till	exempel	låta	antalet	tasks	per	person	och	arbetsvecka	vara	en	

proxy	för	produktiviteten,	någon	typ	av	testresultat	en	proxy	för	kompetensen	och	antalet	

sjukdagar	en	proxy	för	arbetsmiljön.	Man	skulle	kunna	tänka	sig	att	undersöka	samvariationen	

mellan	förändringar	i	agila	utvecklingsteam	och	dessa	proxyvariabler	i	en	urvalsundersökning	med	

tvåstegsurval	(företag	i	steg	ett	och	team	i	steg	två)	eller	med	en	variansanalys	där	man	väljer	ut	

team	som	man	sedan	utsätter	för	förändringar	eller	håller	stabila.		

	

Vi	bedömer	dock	att	sambanden	är	så	pass	komplexa	att	det	skulle	bli	svårt	att	verkligen	få	fram	

konkret	och	användbar	kunskap	ur	en	kvantitativ	studie.	När	vi	har	intervjuat	respondenterna	har	

det	ibland	krävt	mycket	resonerande	och	antaganden	för	att	de	ska	kunna	uttala	sig.	Hur	en	

förändring	tas	emot	förefaller	att	inte	bara	bero	på	typ	av	förändring,	anledning	till	den	eller	

tidpunkt,	som	vi	formulerade	vår	forskningsfråga	kring,	utan	i	allra	högsta	grad	personliga	

egenskaper,	teamets	gruppmognad,	typ	av	projekt	och	arbetsuppgifter,	samt	tidigare	händelser.	

Dessa	variabler	kan	nog	bli	väldigt	svåra	att	fånga	i	en	kvantitativ	ansats.	

	

En	intressant	vinkel	vore	att	intervjua	beslutsfattare	för	teamförändringar.	Hur	resonerar	de	när	de	

implementerar	olika	förändringar	i	agila	utvecklingsteam,	vad	tar	de	hänsyn	till	och	hur	har	de	

upplevt	den	efterföljande	utvecklingen	i	teamet?	En	annan	vore	att	intervjua	systemutvecklare	före	

och	efter	teamförändringar	för	att	se	om	och	i	så	fall	hur	deras	inställning	till	förändring	påverkas.	
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Introduktion	till	frågorna:	Att	arbeta	i	agila	team	bygger	upp	relationer	mellan	teammedlemmarna	
så	att	en	trygg	och	kreativ	miljö	skapas.	Men	att	rotera	medlemmar	kan	också	vara	ett	sätt	att	
sprida	kunskap	inom	organisationen	och	även	att	bryta	en	negativ	utveckling	i	ett	team.	När	en	
medlem	lämnar	ett	team	eller	teamet	splittras	bryts	relationer	som	byggts	upp.	Detta	kan	påverka	
både	produktiviteten	och	arbetsmiljön	för	det	gamla	såväl	som	nya	teamet.	

	

• Hur	gammal	är	du	ungefär?	
• Vilken	typ	av	utbildning	(självlärd/ickeuniversitet/universitet)?	
• Hur	länge	har	du	arbetat	med	systemutveckling?	
• Hur	länge	har	du	arbetat	i	agila	team?	
• Hur	länge	har	du	arbetat	i	ditt	nuvarande	team?	
• Hur	många	personer	ingår	i	teamet?	

o Anser	du	att	det	är	för	få,	för	många	eller	lagom	antal	personer	i	teamet?	
• Hur	trivs	du	i	ditt	nuvarande	team?	
• Är	det	något	du	skulle	vilja	förändra?		
• Skulle	du	kunna	tänka	dig	att	byta	team,	och	vad	är	i	sådana	fall	ditt	motiv/din		 	

drivkraft	till	det?	
• Hur	trivs	du	med	att	arbeta	agilt?	
• Är	det	bättre	eller	sämre	att	arbeta	agilt	än	att	arbeta	enskilt?	

o Vilka	är	fördelarna	med	att	arbeta	agilt,	som	du	ser	det?	
o Vilka	är	nackdelarna?	

• Vilka	erfarenheter	har	du	av	att	förändringar	av	team	(hur	frekvent	har	du	bytt	team,	varit	
med	om	att	team	splittras,	medlemmar	lämnat	eller	tillkommit?)	

• Hur	har	du	upplevt	effekterna	av	dessa	förändringar	på	din	arbetsmiljö	och	produktivitet?	
	

• Har	du	haft	en	önskan	om	att	ditt	team	ska	förändras	utan	att	det	skett	(hur	ofta)?	
• Är	vissa	förändringar	mer	positiva	än	andra	och	vad	beror	det	på	i	så	fall?	

	

Betänk	följande	situationer.	Har	du	varit	i	en	sådan	situation?	Hur	ser	du	på	dem	ur	övriga	teamets	
perspektiv?	Anser	du	att	man	i	denna	situation	bör	dela	teamet,	flytta	en	enstaka	medlem	eller	
splittra	teamet	helt?	Ser	du	någon	annan,	möjligen	bättre,	lösning?	

	

• En	teammedlem	uttrycker	en	önskan	om	att	byta	team	för	att	få	andra	arbetsuppgifter	
• Teamet	anser	sig	vara	för	stort.	
• En	eller	flera	medlemmar	orsakar	konflikter	i	teamet	
• En	teammedlem	har	fel	kompetens	för	att	kunna	bidra	tillräckligt	till	projektet	
• En	teammedlems	kompetens	behövs	bättre	i	ett	annat	team	
• En	teammedlem	passar	inte	in	socialt	i	teamet	
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• Ni	får	besked	att	teamet	kan	behöva	förändras	då	budgeten	för	projektet	kan	inte	finansiera	
hela	teamet	

• Projektet	avslutas	
• Företaget	vill	sprida	kompetens	och	produktkännedom	genom	att	rotera	teammedlemmar	

mellan	team	
	

	

		

	

	


