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Sammanfattning 
Agila metoder har tagits fram ur behoven att förstå informationssystem lättare och många IT-bolag 

har valt att införa dessa metoder i dess systemutvecklingsprocess. Detta ställer krav på att 

utvecklarna förstår innebörden med metoderna samt dess mål och värderingar. Därför gjordes valet 

att studera ett systemutvecklings (SU) team och deras metodanvändning. Studiens syfte är att 

genom en fallstudie undersöka hur gemensam metodförståelse påverkar kunskapsdelning i ett SU-

team. En kvalitativ forskningsstrategi användes för att samla in empiri i form av semistrukturerade 

intervjuer på fem personer i ett SU-team samt genom observationer. För att ta fram resultatet 

analyserades empirin genom en deduktiv strategi med hjälp av ett teoretiskt ramverk inom 

rationalitetsresonans. Teorin innefattar hur harmoni kan uppnås mellan rationaliteten för metod 

och metodanvändaren, genom att metodanvändaren förstår de mål och värderingar som metodens 

syfte innefattar. Slutsatsen visar att rationalitetsresonans är viktig men inte avgörande när det 

kommer till kunskapsdelning i ett SU-team. Däremot är det viktigt att välja rätt metoder som passar 

teamets arbetssätt. 

 

 

Nyckelord:  

Rationalitetsresonans, Metod rationalitet, Agila metoder, Scrum, Kunskapsdelning, Uttrycksfull 

kunskap, Tyst kunskap, Systemutveckling 
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 Centrala begrepp 
 

1. Ärende : Ett definierat krav från exempelvis en kund som förklarar en specifik del i ett 

system (Scrum.org, n.d.).  

2. Product backlog: En product backlog är en lista av alla de ärenden som behövs 

genomföras i projektet (Scrum.org, n.d.).  

3. Burndown chart: En graf som visar tidseffektivitet under en sprint i form av ett 

linjediagram (Scrum.org, n.d.). .  

4. Daily scrum: Ett dagligt möte, ofta på morgonen, på ungefär 15 minuter där varje person 

får berätta vad de gjort under gårdagen och vad de ska göra under dagen samt lyfta 

eventuella problem eller hinder (Scrum.org, n.d.). 

5. Sprint: Ett tidsintervall på oftast två-fyra veckor där projektteamet arbetar med ett urval 

av ärenden som kommer från en product backlog (Scrum.org, n.d.). 

6. Scrum: Ett agilt ramverk som innehåller en rad metoder och tillvägagångssätt för att 

enklare genomföra komplexa uppgifter (Scrum.org, n.d.).  

7. Scope: En avgränsning av ett område eller ett ämne (Scope. n.d.). 

8. Retrospekt: Uppföljningsmöte efter en sprint där projektmedlemmarna går igenom hur 

sprinten har gått, vad som har fungerat bra och mindre bra (Scrum.org, n.d.).  

9. Sprintplanering: Ett möte inför varje sprint där syftet är att planera nästkommande sprint 

genom att tillsammans välja ärenden från en product backlog, dessa ärenden blir sedan 

tidsestimerade av teamet. Ofta inleds planeringsmötet med en retrospekt (Scrum.org, n.d.).  

10. Publik rationalitet: Är det objektiva syftet med en metod och hur systemutvecklare 

använder den.  

11. Privat rationalitet: Är en subjektiv bild av hur en metod bör appliceras, detta ur 

systemutvecklarens perspektiv. 

12. Rationalitetresonans: Innebär en gemensam bild om varför och hur en metod bör 

användas mellan metodanvändaren (privat rationalitet) och metoden (publik rationalitet).  
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Förord 
Vi vill framförallt rikta ett stor tack till vår handledare Tanja Mäki-Runsas som har varit till hjälp 

under hela uppsatsens gång. Även alla personer som varit delaktiga och gett oss bra och viktigt 

feedback samt våra respondenter som valde att delta i vår undersökning.  

1. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden inom systemutvecklings(SU) metoder, hur dagens metoder 

växte fram och hur metodanvändning kan se ut idag. SU var länge komplicerat vilket var 

problematiskt då digitaliseringen började ta fart, vilket stod till grund för en förändring inom 

området (Fitzgerald, Stolterman & Russo, 2009). 

1.1 SU-metoder då och nu 

Ett betydande år för SU var 1968 då begreppet ‘software crisis’ myntades på en konferens i 

Garmish, Tyskland som handlade om att komplexiteten hos systemen ökade dramatiskt samtidigt 

som kunskapen bland utvecklarna inte kunna hålla samma takt. Det resulterade i att utvecklingen 

av system sällan kunde nå de budgetmål, deadlines eller krav som förväntades (Fitzgerald, 

Stolterman & Russo, 2009). Som en reaktion till detta formades vattenfallsmodellen vars syfte var 

att hjälpa utvecklarna att nå förväntningar beskrivna ovan. Modellen delas upp i fyra steg:  
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planering, analys, design och implementation, dessa genomförs i ordning från topp till tå, likt ett 

vattenfall, därav namnet (Fitzgerald, Stolterman & Russo, 2009). 

 

Som en följd till de notoriskt dokumenterade och strukturerade SU-projekten (Beck et al., 2001) 

föddes nya metoder som Scrum (Centrala begrepp 6) och Dynamic Systems Development 

Methodology (DSDM). 2001 samlades 17 representanter från bland annat Extreme Programming, 

Scrum, DSDM på en skidresort i Utah. Ur diskussioner kring systemutvecklingen och hur man bör 

tänka kring metodanvändning skapades av en slump de agila manifestet. Det agila manifestet 

innehåller fyra grundvärderingar, (1) Individer och interaktioner framför processer och verktyg, 

(2) Fungerande programvara framför omfattande dokumentation, (3) Kundsamarbete framför 

kontraktsförhandling och (4) Anpassning till förändring framför att följa en plan (Beck et al., 

2001). Värderingarna från detta manifest är något som fortfarande används idag bland de agila 

arbetssättet.  

 

SU i synnerhet är ett komplext område på grund av den ständiga utvecklingen och avancerade 

plattformar, detta ställer därför krav på utvecklare i form av kunskap, flexibilitet och erfarenhet. 

Metoder skapas för att försöka göra denna komplexitet mer hanterbar. Ju tydligare en metod är 

beskriven desto lättare blir den att följa, vilket i sin tur kräver färre egna initiativ av utvecklare. 

Detta har däremot visat sig vara svårare i praktiken och utvecklare använder metoder utan att 

ibland riktigt förstå varför (Fitzgerald, Stolterman & Russo, 2009). 

1.2 Agil metodanvändning  

Agila metoder som stöd för SU är något som införs allt oftare bland SU-bolag. En årlig rapport 

om agil användning har gjorts av VersionOne (2019) som innehåller svar från 1319 personer från 

olika bolag av varierande storlek inom SU-branschen. 97% av företagen använder agila metoder i 

någon utsträckning och 26% av företagen använder agila metoder i majoritet bland deras 

utvecklingsteam (VersionOne, 2019). Det finns då element av agil metodanvändning i nästan alla 

företag som utvecklar system på olika sätt, men det finns fortfarande rum för att införa fler metoder 

och inrätta arbetssätt för att bli ännu mer agila. VersionOne (2019) redogör även att Scrum är den 

vanligaste agila metoden och används även i majoritet (54%).  
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Bland de agila praktikerna presenteras sprintar, dagliga möten och att arbeta i korta iterationer som 

de vanligaste metoderna inom Scrum (VersionOne, 2019). 

 

I en stor bransch som SU anses materiella tillgångar inte längre lika konkurrenskraftiga eftersom 

de snabbt kan bli tillgängliga för konkurrenter. Kunskap däremot, ses som en unik 

organisationsresurs som är svår att kopiera samtidigt som det är en tillgång som ökar i samband 

med användning. Idéer som diskuteras kan väcka nya idéerr, och information som delas mellan 

kollegor kan utveckla ny kunskap (Park, Kankanhalli & Kim, 2010). Kunskap anses därför vara 

ett väldigt viktigt verktyg att ta vara på för högpresterande SU-team (Xiang, Lu & Gupta, 2013). 

 

För att kunna dela kunskap effektivt inom ett team krävs det således att ha en god förståelse för 

varandra gällande information, kompetens, tankesätt och personlighet (Huang, Hsieh & He, 2014). 

Detta anser både Xiang et al, (2013) och A, Singh, K, Singh & Sharma (2012) vara en stor 

utmaning att upprätthålla då personer inom branschens kompetensnivå och bakgrund ofta skiljer 

sig åt. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att beskriva hur gemensam metodförståelse kan ha en inverkan på 

kunskapsdelning i ett SU-team. Detta genom att titta på vilka metoder ett team använder för att för 

nå sina mål och värderingar, samt se hur utvecklarnas gemensamma förståelse för dessa ser ut.  

 

Utifrån syftet ovan har vi kommit fram till frågeställningen: Hur påverkar gemensam förståelse 

gällande agila metoder kunskapsdelningen i ett SU-team? 

För att kunna besvara detta har vi delat upp frågan i mindre underfrågor som lyder: 

● Vilka gemensamma mål och värderingar har ett SU-team? 

● Vilka agila metoder använder ett utvecklingsteam för att nå sina mål och värderingar? 

● Hur ser den privata rationaliteten ut ställt mot de agila metoder som används? 

● Hur ser den publika rationaliteten ut ställt mot de agila metoder som används? 
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2.1 Målgrupp 

Vi vill genom denna studie nå ut till organisationer med intresse av att få en tydligare inblick i vad 

som kan påverka kunskapsdelning i deras team. Organisationerna ska kunna använda studien för 

att skapa en bättre förståelse kring SU-metodernas inverkan på kunskapsdelning. Studien riktar sig 

även mot forskare och studenter som har intresse för metodanvändning och kunskapsdelning. 

3. Relaterad forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som gjorts gällande kunskapsdelning i SU-team samt 

agila metoder för att få en bättre förståelse kring ämnet.  

 

Kunskapsdelning handlar om att ta vara på den kunskap som ett projektteam tillhandahåller. Till 

exempel information, idéer, kännedom och feedback om produkter och processer som delas inom 

teamet (Ghobadi, 2013). Ghobadi (2013) menar att kunskapsdelning är en viktig faktor för att 

kunna driva ett effektivt arbete då kunskap gällande projekt, kompetens eller liknande information 

enklare sprids mellan medlemmarna i ett projektteam.  

 

När det talas om kunskapsdelning brukar begrepp som uttrycksfull kunskap och tyst kunskap dyka 

upp. Implicit kunskap även kallad tyst kunskap, är en subjektiv vetskap som kan vara svår för 

personen att uttrycka, formalisera och formulera till andra. Som exempel egna erfarenheter, 

kunskap inom specifika område eller insikter. Denna kunskap kan ofta vara värdefull för teamet 

och vill därför lyftas så mycket som möjligt (Huang et al., 2014). För att kunna bearbeta bort den 

tysta kunskapen behöver varje person dela med sig av sina personliga erfarenheter och arbeta med 

att förstå sin egen kunskap. Då denna kunskap ofta är svår att definiera är det viktigt att kunna 

konkretisera kunskapen för sig själv (Huang et al., 2014). För arbetet mot bättre kunskapsdelning 

är den tysta kunskapen mer värdefull eftersom de ofta skiljer sig mer från den uttryckta kunskapen 

i team och kan då stå som grund för nya idéer och förbättringar (Huang et al., 2014).  

 

Explicit kunskap eller uttrycksfull kunskap är en objektiv kunskap som enkelt kan delas med 

andra (Huang et al., 2014). Den är en motsats till den tysta kunskapen och är därför ofta lätt att 

formulera, formalisera, dokumentera och kommunicera mellan kollegor. Denna kunskap kan 
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enligt Bukowitz, Wendi, Williams och Ruth, (1999) delas upp i kategorier när den delas med 

andra, som exempel att kunskapen ska vara (1) uttryckbar, vilket innebär att innehavaren av 

kunskapen kan beskriva innebörden för andra. (2) Medvetenhet, mottagaren måste känna till att 

kunskapen finns att erhålla. (3) Tillgänglighet, mottagaren har möjlighet att ta emot kunskapen. 

(4) Instruktiv, innehållet av kunskapen måste vara väl definierat och avgränsat, gärna i ett system 

så att informationen är lättillgänglig. Samt (5) fullständighet som innebär att förstå helheten i 

varför kunskapen existerar och vilket syfte den fyller (Davenport & Prusak, 2000; Bukowitz et 

al., 1999).   

 

SU-projekt är sällan perfekta, många är budgetöverskridande eller lanseras utan alla funktioner 

som ursprungligen planerades finnas (Xiang et al., 2013). Ett flertal studier påvisar att brister inom 

uttrycksfull kunskapsdelning ofta är en överhängande orsak till detta (Xiang et al., 2013). Ett SU-

team består av systemutvecklare med olika erfarenheter, personligheter och bakgrunder. En stor 

utmaning är att få dessa systemutvecklare att förstå varandra (Xiang et al., 2013). Xiang, et al. 

(2013) menar på att vi som människor är benägna att hålla hårt i kunskap eftersom de gör oss 

konkurrenskraftiga. Xiang et al., (2013) beskriver hur starka relationer mellan kollegor i ett team 

kan förbättra möjligheten att dela med sig av viktig kunskap samt att vi lättare delar med oss av 

kunskap till likasinnade personer. En lika syn på mål och värderingar och att samarbeta i projekten 

är en bidragande faktor till att stärka relationerna mellan kollegorna (Xiang et al., 2013). 

 

Xiang et al. (2013) redogör ett koncept som bygger på att medlemmarna i ett SU-team arbetar 

aktivt med att dela sina förväntningar på sig själva och teamet. Därefter tillsammans hitta en 

gemensam förståelse kring vad de ska göra för att uppnå sina mål (Xiang et al., 2013). Socialt 

kapital är något som Xiang et al. (2013) beskriver som resurser som finns hos individen och i 

gruppen som kan vara värdefullt för organisationens framgång. Genom att ha ett högt socialt 

kapital ökar samarbetsförmågan, gruppen får ett mer homogent tänk och strävar åt samma håll.  

Genom att applicera detta kan det leda till högre prestanda i teamet och bättre förmåga att dela 

kunskap i gruppen. (Xiang et al., 2013) 

 

För att få ett högpresterande team med hög kommunikationsförmåga tar Cervone (2011) Scrum 

som exempel. En lätt agil process som hjälper SU-team att lättare genomföra projekt, genom att 
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kombinera metoder som uppmuntrar förändring och samarbete är tanken att team snabbare ska 

kunna bidra med kunskap till varandra (Cervone, 2001). Dessa metoder består bl.a. av daily scrum 

vilket är ett dagligt möte där SU-teamets medlemmar får under ca 15 minuter berätta vad hen 

gjorde igår, ska göra under dagen och eventuella hinder. Arbetet sker i så kallade Sprintar vilket 

är en tidsbestämd period där en bestämd mängd arbete ska utföras. Detta planeras med hjälp av 

Sprintplaneringsmöten där teamet tillsammans går igenom vad som skall göras i kommande sprint, 

detta möte inleds med fördel med en summering av föregående sprint, även kallad retrospekt 

(Centrala begrepp 8), där eventuell ny information presenteras samt med- och motgångar lyfts 

(Cervone, 2001).  

 

4. Teoretiskt Ramverk 
För att kunna undersöka innehållet från studien har vi valt ett ramverk som vi kommer använda 

som hjälpmedel för att kunna ge förklaringar på olika fenomen. Ramverket om 

rationalitetsresonans kommer vara vår utgångspunkt när vi analyserar vår insamlade empiri.  

 

Wistrand (2009) redogör hur man kan förstå konceptet rationalitet med hjälp av Webers fyra typer 

av social handling så vi lättare kan förstå hur rationella eller icke-rationella handlingar fungerar. 

(1) Traditionella handlingar innebär ett beteende som styrs av vanor. En utvecklare som exempel 

gör det hen är van vid utan att följa en faktisk metod, eller har förståelse för den metod hen 

använder. (2) Känslomässiga handlingar bygger på personens aktuella känslor. Här kan personen 

agera baserat på vad hen tycker är roligt eller inte, man undviker eller helt enkelt väljer bort det 

som anses vara tråkigt. (3) Värdestyrda handlingar baseras på att utövaren försöker uppnå ett 

specifikt värdemål, detta värdemål kan förklaras med varför ett mål bör nås. Handlingen kan vara 

värdeskapande för då-, nu- eller framtiden. (4) Målbaserade handlingar strävar mot att uppfylla 

specifika mål med hjälp av, till exempel en SU-metod, där utövaren har en underliggande förståelse 

kring metodanvändning. Värdestyrda och målbaserade handlingar är enligt Weber (1978) 

rationella då syftet är att uppnå ett specifikt mål- eller värdemål. Medan traditionella och 

värdestyrda handling ses som icke-rationella då det inte grundar sig i något typ av resonemang 

(Weber, 1978).   
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4.1 Metodrationalitet 

Metodrationalitet är enligt Karlsson & Ågerfalk (2005) ett koncept för att kunna förstå innebörden 

av en metod och med detta kunna bli bättre i sitt användande och val av metoder.  

4.1.1 Publik rationalitet 

Enligt Karlsson & Ågerfalk (2005) handlar publik rationalitet om det objektiva syftet med en 

metod och hur systemutvecklare använder den. Detta bör helst stå dokumenterat på något vis för 

att metodanvändaren ska ha möjlighet att referera till varför och hur metoden bör användas.  

Metoden avgränsas med hjälp av att definiera sub-rationaliteter, vilket delas upp i två delar. 

Målrationalitet som grundar sig i att metoden ska hjälpa till att lösa ett eller flera konkreta mål 

samt värderationalitet som då baseras på olika värdemål (Wistrand, 2009). 

4.1.2 Privat rationalitet 

Till skillnad från publik rationalitet finns det även en subjektiv bild av hur en metod bör appliceras, 

detta är istället ur systemutvecklarens perspektiv. Metodens innebörd och syfte påverkas dels av 

utvecklarens tidigare erfarenhet och hens kunskaper (Karlsson & Ågerfalk, 2005). Däremot 

överensstämmer inte alltid utvecklares rationalitet med den publika rationaliteten (metoden) och 

utvecklaren kan då få en känsla att metoden känns meningslös (Karlsson & Ågerfalk, 2005). Den 

personliga erfarenheter kring metoder kan senare bidra till att utövaren bygger upp sin kunskapsbas 

och lättare kan nå rationalitet kring val av metoder till framtiden (Wistrand, 2009). 

4.1.3 Rationalitetsresonans 

För att ett SU-team ska kunna finna så stor nytta som möjligt utav en metod krävs det en gemensam 

bild om varför och hur metoden bör användas mellan metodanvändaren (privat rationalitet) och 

metoden (publik rationalitet). Harmoni uppnås genom att metodanvändaren delar mål- och 

värderationalitet med metoden, det finns då en rationalitet kring handlandet, detta illustreras i figur 

1 nedan. (Wistrand, 2009)  

Figur 1 - Rationalitetsresonans (Wistrand, 2009).  
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Figur 1 illustrerar hur rationalitetsresonans är harmonin mellan privat- och publik rationalitet 

(Wistrand, 2009). 

 

 När metoden skapas behöver metodskaparen ta båda rationaliteter i beaktning, genom att förstå 

hur utövaren arbetar, tänker och tolkar metoden kan den anpassas så en rationalitetsresonans kan 

uppnås (Karlsson & Ågerfalk, 2009). Karlsson & Ågerfalk (2009) beskriver att metoden bör vara 

lätt att förstå, tydlig och ha flera alternativ för hur den bör utföras, det skapar en flexibilitet som 

tillåter flera olika typer av metodanvändare inför metoden och göra den till sin egen. 

Metodkonfiguration är ett moment som Karlsson & Ågerfalk (2009) beskriver som ett stöd för att 

nå rationalitetsresonans, genom att filtrera bort meningslösa delar ur en metod. I beaktning tas 

utvecklarnas erfarenheter, den publika rationaliteten och projektets karaktärsdrag. Man bör även 

veta vad utvecklarna behöver ha för metodstöd. Projektets innebörd kan bestämma hur en metod 

bör konfigureras för att passa samt hur metodens (publika) rationalitet ser ut (Karlsson & Ågerfalk, 

2009).  

5. Metod 
Studien har utgått från en deduktiv strategi under framtagandet av empirin. Detta innebär att man 

utgår från en teori i framtagandet av empirin. Till skillnad från en induktiv strategi som innebär att 

man först tar fram empirin och sedan tar fram en teori utifrån det (Oates, 2005).  
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5.1 Utsökning av litteratur 

Sökning av litteratur gjordes i syfte att hitta artiklar, rapporter och böcker rörande 

kunskapsdelning, agila metoder, metodrationalitet och rationalitetsresonans. Detta var det initiala 

momentet för att se om det fanns tillräckligt med källor för att genomföra studien, något som Oates 

(2005) menar är den första delen i en litteraturstudie. Böcker användes främst vid valet av metoder 

då dem är mer beskrivande och passande för ändamålet (Oates, 2005). Ett flertal sökningar på 

kunskapsdelning i kombination med andra nyckelord gjordes för att hitta variation mellan olika 

personers syn och perspektiv för att få en helhetsbild över fenomenet. Nyckelord kommer att 

presenteras i tabell 1. De databaser som användes vid sökningarna var IEEE-explorer, Library, 

Information Science & Technology Abstracts men också sökmotorn Google Scholar, dessa 

databaser är funna delvis genom Örebro Universitets lista över databaser. Oates (2005) beskriver 

både för- och nackdelar med att söka information på nätet. Fördelen är att det finns väldigt mycket 

information att tillhandahålla på internet medan en nackdel kan vara att den information som finns 

tillgänglig inte alltid är sanningsenlig. Därför är det viktigt att se om författarna i fråga gjort 

tidigare verk eller är omtalade inom ämnet, samt jämföra artiklar med varandra för att skapa sig 

en uppfattning om trovärdigheten i innehållet (Oates, 2005). Om resultatet av vår sökning gav 

många träffar, kombinerade vi sökorden med ytterligare ord för att avgränsa urvalet . Därefter läste 

vi igenom artiklarnas abstract som vi ansåg hade en matchande titel med vår forskningsfråga för 

att kunna sålla bort överflödiga artiklar. Vi är medvetna om att detta kan ha lett till att vi missat 

intressanta och relevanta artiklar, men detta var ett medvetet val vi gjorde för att slutligen landa i 

de 10 artiklar vi använt oss av i denna studie. 

 

 Tabell 1. 

Databas Sökord Träffar 

IEEE Explore Knowledge Sharing AND 

Project AND Teams AND IS 

8 

Library, Information Science & 

Technology Abstracts 

Knowledge Sharing AND 

Project AND Teams  

56 
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Library, Information Science & 

Technology Abstracts 

Knowledge Sharing AND 

Project AND Teams AND 

"information systems" 

15 

Library, Information Science & 

Technology Abstracts 

Knowledge Sharing AND 

Information System AND 

teams 

84 

Google scholar "Rationality  AND resonance" 

"knowledge sharing" 

7 

Google scholar "explicit knowledge sharing" 

AND "tacit knowledge 

sharing"  AND 

“Information system” 

153 

Google scholar “method rationale" AND 

"system development" 

208 

Google scholar "agile methods" AND "system 

development" AND and 

"knowledge sharing" 

913 

 

I tabell 1 presenteras de sökningar som gjorts. Tabellen presenterar tre olika kategorier för att 

representera varje lodrät kolumn, Databas, Sökord och Träffar. Varje rad nedanför 

kategorikolumnerna läses från vänster till höger. Första exemplet i tabellen är från databasen IEEE 

explorer, har sökorden Knowledge sharing, project, teams och IS och detta gav ett resultat på 8 

träffar. Sökorden som presenteras med citattecken runt om innebär att ordet ska finnas 

sammanhängande i texten som sökes. Som exempel på detta kommer sökordet [“Knowledge 

sharing”] kunna hitta en text som, “Here is a text about knowledge sharing”, i jämförelse med 

[Knowledge sharing] som kan hitta en text som, “This text is about knowledge and people sharing 

computers”. Om [AND] används ska alla förekommande sökord finnas med i texten i resultatet.  
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5.2 Fallstudiebeskrivning 

För att hitta en organisation som ville samarbeta med oss genom denna studie började vi med att 

maila ut till närliggande företag i Örebroområdet för att se om intresse fanns att delta. Detta 

resultera i ett snabbt svar från ett av företagen vilket vi då valde.  

   

Studieobjektet är ett svenskt medelstort IT-konsultbolag med kontor i Örebro och två andra städer 

i Sverige med över 100 anställda. Bolaget består av konsulter med olika roller som arbetar 

huvudsakligen ute hos kund eller i ett så kallat inhouse team där hela utvecklingsteamet är 

stationerat på kontoret hos konsultbolaget. Vi fick kontakt med inhouse-teamet i Örebro som består 

av fem personer och frågade om det fanns intresse att delta i vår studie. Härefter kommer inhouse-

teamet kallas SU-teamet. De berättade att de i dagsläget använde sig av agila metoder och att de 

var i en process att öka kunskapen inom teamet och ville gärna delta. Vi fick komma till företaget 

och presentera idéen för SU-teamet som vi ville studera. Då möjligheten fanns att både sitta med 

och genomföra kvalitativa intervjuer och observationer blev företaget en bra plattform för att utföra 

en fallstudie. Det finns olika typer av tillvägagångssätt när man ska göra en fallstudie, till exempel 

en undersökande studie eller en beskrivande studie (Oates, 2005). Då vi valde att studera ett enskilt 

fall istället för att samla empiri från flera källor gav det oss möjligheten att göra en mer omfattande 

och undersökande studie. Genom intervjuer och observationer hade vi möjlighet att genomföra en 

djupgående analys på SU-teamet. Detta gjorde vi för att förstå varför vissa händelser inträffade 

och för att hitta olika typer av sammankopplade faktorer som går att koppla till teorier från litteratur 

(Oates, 2005). Detta skiljer sig från en beskrivande studie som fokuserar mer på att analysen ska 

berätta en historia där man istället gör minimal tolkning av analysen (Oates, 2005).   

 

Med tidsspannet på 10 veckor till förfogande blev valet av en nulägesanalys lämplig där man 

genom en kortsiktig studie fokuserar på vad som händer just nu i fallet. En historisk studie kräver 

mer information från tidigare händelser för att kunna särskilja samband med nuläget och en 

långvarig studie kan ge en mer precis bild av läget men kan ta flera år att genomföra (Oates 2005).  

 

För att kunna specificera vilka metoder vi skulle studera efterfrågade vi vilka metoder som SU 

teamet använder regelbundet. Daily scrums, sprintar, sprintplaneringar och arbetssättsmöten var 

de metoder som poängterades och därav vår utgångspunkt för datainsamlingen. Vi försökte 
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observera så många tillfällen som möjligt där det passade bra för företaget och kom fram till att 

observera fem av teamets daily scrums varav femton minuter vardera, två sprintplaneringsmöten 

på en och en halv timme samt två arbetsmöten på två timmar. Detta för att senare kunna knyta an 

till det frågor vi ställt under intervjuerna. Valet att inte observera teamets sprintar var medvetet då 

det inte fanns utrymme för oss att delta i det dagliga arbetet så pass länge. Istället försökte vi ställa 

fler frågor kring deras sprintar under intervjuerna för att få ut information om kunskapsdelning 

eftersom vi inte hade möjlighet att observera detta. 

 

 

5.3 Intervjuer 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med öppna frågor för att kunna få så utförliga svar 

som möjligt till vår analys. Studien görs dessutom på ett företag vilket i vårt fall leder till färre 

intervjuer. Detta för att få så lika förutsättningar som möjligt mellan respondenterna och då kunna 

göra analysen mer trovärdig valde vi en semistrukturerad intervjuform, vi vill vara så neutrala som 

möjligt med lite påverkan på svaren (Oates, 2005). Oates (2005) förespråkar semistrukturerad 

intervju om intervjuaren vill fånga upp respondentens tankar och åsikter. I en semistrukturerad 

intervju förbereder man olika teman och frågor men genomför intervjun likt en konversation med 

följdfrågor. Till skillnad från strukturerade intervjuer där varje fråga är identisk mellan varje 

respondent och du ger inga reaktioner på de svar som du får vilket passar situationer där du vill 

samla in information via korta enklare svar (Oates, 2005). En ostrukturerad intervju utgår istället 

från ett ämne och låter respondenten tolka, reflektera och diskutera fritt runt ämnet (Oates, 2005). 

I vårt fall behövde vi få konkreta svar från frågor som rör sig i en snarlik kontext. Utifrån det tyckte 

vi att en semistrukturerad intervjuform passade bäst eftersom ämnet låter respondenten reflektera 

själva men med viss vägledning för att få ut de svaren vi letar efter. 

 

Vid intervjuförberedelserna togs beslutet om att inleda varje intervju med bakgrundsfrågor mot 

respondenten, delvis för att ge ett mer seriöst intryck samt som eventuellt stöd till analysen (Oates, 

2005). 
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En teknik till intervjuerna vi kommer använda är nudging för att få en så detaljrik intervju som 

möjligt. Nudging innebär att knuffa någon i rätt riktning eller påkalla personers uppmärksamhet 

(Oates, 2005). Det finns olika typer av nudging och i denna studie användes dessa: 

● Prompts. Syftar på att respondenten ska berätta mer eller utveckla sitt resonemang. 

Antingen genom att repetera frågan eller vara tyst och låta hen fylla i tystnaden själv 

● Probes. Intervjuaren ber respondenten stanna och berätta mer om en specifik detalj som 

dykt upp under intervjun. 

● Checks. Klargör om du som intervjuare har förstått svaret. 

(Oates, 2005) 

5.3.1 Genomförande av intervjuer 

Vi delade in intervjuerna i två moment där vi började med att ha en inledande intervju med en av 

de personerna som dem själva ansåg ha bäst koll på teamets arbetssätt och metodanvändning, i 

den intervjun utgick vi ifrån intervjuguiden (se bilaga 2). Detta för att kunna få en bild av vilka 

metoder teamet använde för att få ut deras grundmål och värderingar, för att sedan kunna jämföra 

med de individuella uppfattningarna. Moment två bestod av individuella intervjuer med de fem 

personer som ingick i det studerade SU teamet. Intervjuobjekten kommer presenteras som 

respondenter betecknade A-E, där respondent A besvarade frågor gällande publik rationalitet, då 

hen blev utsedd att presentera företagets mål och värderingar. Medan respondent B-E svarade på 

frågor om den privata rationaliteten. Vi skickade ut förberedande mail till personerna en vecka 

innan varje intervju med information om agendan som hittas i bilaga (4), för att dem skulle få tid 

att kunna reflektera kring ämnet. Intervjufrågorna skapade vi genom att försöka ställa frågor som 

kunde leda till vår frågeställning och underfrågor genom de tänkta svaren från respondenterna, se 

bilaga (3). På så sätt kunna få fram den informationen vi kunde tänkas behöva i vår senare 

analys. Genomförandet av intervjuerna gjordes på tre olika dagar där vi genomförde två 

intervjuer per dag, de genomfördes även på förmiddagen för att båda parter ska kunna vara pigga 

och responsiva under intervjuerna som möjligt (Oates, 2005). Varje intervju tog ungefär 30 

minuter och genomfördes i ett mötesrum på företaget. Vi spelade in samtliga intervjuer för att 

senare kunna transkribera innehållet, vi hade även noteringar redo ifall det skulle vara något som 

inte kunde tas upp på ljudinspelningen vilket enligt Oates (2005) är bra för att kunna fånga upp 

helhetsintrycket.  
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5.4 Observationer 

Observationer är något som forskare använder som metod för att samla in empiri om beteenden, 

omgivning och händelser (Oates, 2005).  

5.4.1 Genomförande av observationerna 

Vi använde oss av systematiska observationer där man schemalägger när och vad man ska 

observera då vi hade ett urval av metoder att iaktta. Dessa genomfördes vid utvalda tillfällen där 

vi satt med tysta och iakttog händelser och beteenden där vi utgick från en mall, se tabell 2. En 

annan teknik vi också använde oss av heter skuggning och den syftar till att följa respondenten i 

en vardaglig miljö. Detta för att observera saker som respondent själv inte ser eller uppfattar 

Czarniawska & Torhell (2014). Genom att använda skuggning kan vi få en annan bild av SU-

teamets metodanvändning än vad som diskuteras i intervjuerna då de svaren är utifrån 

respondentens perspektiv (Czarniawska & Torhell, 2014). Oates (2005) menar på att det är väldigt 

viktigt att föra anteckningar medan man observerar för att inte glömma bort vad man iakttar då det 

lätt kan bli mycket intryck att komma ihåg, vilket vi också gjorde. Vi observerade teamets daily 

scrums, sprintplaneringsmöte samt arbetssättsmöten på plats på företagets kontor. I tabell 2 nedan, 

presenteras det observationsprotokoll som användes under observationerna. Oates (2005) menar 

på att det är bra att ha struktur under observationerna, därför användes detta protokoll för att lätt 

hålla reda på vad som granskas. Protokollet gjorde vi själva och innehöll olika teman med 

tillhörande kommentarer. Protokollet läses från vänster till höger.  

 

 

Tabell 2 

Teman Kommentarer 

Vad är syftet med det studerade momentet?  

Vad gör teamet under momentet?  

Hur är stämningen?  
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Hur ser fokuset ut under momentet?  

Vilka är aktivt delaktiga under momentet?  

Tas oklarheter upp och reds ut?  

Hur är strukturen i momentet?  

Hur dokumenteras information under 

momentet? 

 

 

5.5 Analysmetod 

Inledningsvis transkriberades intervjuerna till textform för att tillsammans med kommentarerna 

från observationerna sparas i ett dokument. Detta för att kunna sammanställa all empiri och 

därefter förberedas för analys. Det är viktigt att jämföra allt insamlat material, i vårt fall intervjuer, 

observationer och tidigare forskning med varandra för att hitta lik- och olikheter (Czarniawska & 

Torhell, 2014).  

5.5.1 Analys av intervjuer 

Under transkribering var vi så exakta som möjligt för att kunna fånga upp korrekta formuleringar 

men även, till viss del, känslor genom att skriva ner när respondenten exempelvis tvekade eller 

skrattade. Utfyllnadsljud som “Eeh”, “Ööh”, “Hmm” försökte vi ta bort så mycket som möjligt 

eftersom de oftast saknar mening och för att enklare kunna analysera innehållet. Det 

genomfördes på en dag och vi använde ett liknande format för att formulera citaten, så att det 

skulle bli tydligt för oss att gå igenom material inför analysen. Eftersom alla intervjuer saknar 

personuppgifter eller koppling till något företag sparade vi samtliga transkriberingar i ett 

gemensamt dokument som vi båda i gruppen hade tillgång till.  

 

Vid genomförandet av analysen användes en tematisk analys där vi sammanfattade intervjuerna 

och identifierade segment som var relevanta för att besvara forskningsfrågan (Oates, 2005). 

Segment är svar från respondenterna som kan kategoriseras till teman hämtade ur teorin om 
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rationalitetsresonans (Oates, 2005). De teman som framställdes innan intervjuerna var mål och 

värderingar för privat- och publik rationalitet samt kommunikationsmedel för SU-teamet. 

Respondenternas svar gällande mål och värderingar jämfördes sedan mot den publika 

rationalitetens mål och värderingar.  Svaren för använda kommunikationsmedel analyserades för 

att identifiera eventuella brister i uppfattningen om hur metoderna används. Information från 

respondenterna som inte kunde kategoriseras utifrån valda teman för att besvara forskningsfrågan 

eller ställas mot teorin selekterades bort då det låg utanför studiens avgränsning. 

5.5.2 Analys av observationer 

Efter samtliga observationer var genomförda kunde empirin sammanfattas. Detta genom att 

analysera våra dokumenterade kommentarer utifrån protokollet (Tabell 2) och samtidigt jämföra 

samma observerade moment med varandra, exempelvis det första sprintplaneringsmötet med det 

andra. Vi kunde också komparera våra utförda anteckningar med varandras eftersom vi var två 

personer som observerade varje moment. Oates (2005) beskriver att det kan vara svårt att dra 

slutsatser ifrån bara observationer speciellt om beteenden och händelser skiljer sig. Därför är det 

bra att kunna komplettera analyseringen med empiri från ett annat typ av datainsamlingmoment, 

som intervjuer, vilket vi gjorde. Vi försökte under observationerna finna skillnader och likheter till 

vad som beskrevs under intervjuerna, eftersom en intervju kan berätta hur en person gör något 

kunde vi genom observationer faktiskt se om det överensstämde.  

5.6 Etik 

Inför intervjuer och observationer kontaktades företaget för att se vilka som var intresserade av att 

medverka. Syftet med studien förklarades och att det var frivilligt att delta. Dels på grund av GDPR 

(Dataskyddsförordningen) men också av respekt för respondenterna informerades samtliga om hur 

datainsamlingen skulle gå till och hur hanteringen skulle se ut av den insamlade empiri som 

intervjuerna och observationerna skulle generera. I bilaga (1) presenteras informationsbrevet som 

respondenterna fick ta del av. Respondenterna fick själva bestämma en tid och plats för att bli 

intervjuade, samtliga personer var väldigt flexibla och intervjuerna kunde genomföras inom tre 

dagar. Respondenterna valde att sitta i ett slutet mötesrum på deras kontor under intervjuerna där 

de kände sig bekväma. Innan varje intervju var vi tydliga med att förklara att det inte fanns några 

rätt eller fel svar på frågorna, och att det endast handla om egna tankar och reflektioner, samt att 
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det var frivilligt att svara. Under intervjuerna var vi även noga med hålla en neutral ton, inte visa 

för mycket uttryck mot svaren genom att inte se förvånade ut, visa förakt eller liknande. Något 

som Oates (2005) förklarar som något som inbringar tillit gentemot respondenten och för att visa 

respekt. Efter varje intervju diskuterade vi kort med respondenten om hur hen tyckte att det hade 

gått samt tackade för att hen tog sin tid och visat intresse. 

 

Respondenterna kommer inte nämnas vid namn och kommer istället att representeras av bokstäver, 

som “A,B,C” o.s.v. för att respektera deras anonymitet. Under dokumenteringen av 

observationerna benämndes respondenterna vid samma kodifiering. Vi ville heller inte att 

respondenterna skulle känna sig hämmade att uttrycka eventuell kritik kring arbetssättet. 

Gällande observationerna har varje respondent namngivits likt intervjuerna för att få säkerställa 

anonymiteten. Vi var även tydliga med att meddela vår intention vid varje observation (Oates, 

2005). 

5.6.1 GDPR 

Denna studie behandlar GDPR (Dataskyddsförordningen) utifrån Örebro Universitets 

dataskyddspolicy (Örebro Universitet, 2019). Innan intervjuerna fick respondenten skriva under 

en samtyckesblankett där deras anonymitet garanteras, inga personuppgifter lagras längre än vad 

som behövs för att genomföra denna studie. Respondenternas deltagande kunde när som helst tas 

bort och all information kopplat till respondenten raderas under studiens gång. Inga uppgifter 

gällande personnummer, e-postadress, adress, mobilnummer eller namn har lagras under 

intervjuer eller observationer. Så länge studien pågick lagrades de inspelade intervjuerna i form 

av ljudfiler, samtliga inspelningar var anonyma då inga personuppgifter identifierades. 

5.7 Metodkritik 

Fallstudier får ofta kritik att det kan vara för specificerade på ett unikt fall och kan därför anses 

meningslösa för andra forskare. Det är därför väldigt viktigt att vara tydlig i sin rapport vad den 

ska bidra med och att göra generaliserade slutsatser från analysen. (Oates, 2005). 

 

Oates (2005) skriver om trovärdigheten i utförandet av observationer. Hon menar på att det ofta är 

en person som genomför observationer vilket då kan ifrågasättas ifall personens uppfattning av 
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situationen verkligen kan vara pålitlig. Fördelen för oss i detta fall är att vi var två observatörer 

som kunde jämföra våra anteckningar med varandras, vilket kan stärka trovärdigheten en aning 

eftersom vi istället får två personers perspektiv.  

 

När det kommer till intervjuer berättar Oates (2005) att det är väldigt enkelt för forskarna att styra 

respondenterna till de teman eller svar de letar efter, eftersom det är intervjuaren som väljer 

frågorna. Detta kan anses som både positivt och negativ, forskarna kan få ut det dem vi ha men 

kan också bli begränsade svarens utförlighet, det är därför väldigt viktigt att ställa rätt typ av  

frågor för sitt syfte. Eftersom det handlar om människor som svarar på frågor under intervjuer 

betyder detta också att olika svar kommer att ges från olika respondenter. Vilket i sin tur gör det 

svårare att dra slutsatser från intervjuer. Detta var något vi hade i beaktning men som hanterades 

genom den tematiska analysen samt de nudges som vi tidigare nämnt. 

 

Oates (2005) beskriver att en kvalitativ undersökning ofta kan få kritik på grund av att det ställer 

höga krav på oss som forskar inom ett område, eftersom vi lätt tar in våra bakgrunder, antaganden 

och övertygelser i analysen. Därför är det extra viktigt att försöka tänka utanför “boxen” när 

empirin analyseras. För att göra empirin nyanserad utgick vi från en teori som inte tidigare hade 

analyserats i samma kontext som fallstudien undersökte.  

 

Kvantiteten av datainsamling kan däremot ifrågasättas, vi hade gärna valt att samla in mer empiri 

än vi gjorde för att kunna göra studien mer trovärdig.  

6. Resultat 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning från resultatet av den insamlade data från intervjuer och 

observationer presenteras. Inledningsvis kommer en sammanfattning av det som observerats, 

därefter lyfts den publika rationalitet som framtagits följt av den privata rationaliteten kring 

teamets metodanvändning.  
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6.1 Observationer 

Här presenteras en sammanfattning av observationerna för varje metod med utgångspunkt från det 

observationsprotokoll som presenteras i tidigare kapitel i tabell 2. 

6.1.1 Daily scrums 

Teamets daily scrums som observerades var väldigt lika varandra. Teamet berättade vad de hade 

gjort under gårdagen och vad de skulle göra under dagen, samt diskuterade eventuella problem 

och hinder. Varje person gick en i taget igenom ovanstående och ifall någon hade en invändning 

togs den upp direkt. Stämningen var lättsam med mycket skratt och vardagligt prat. Fokus låg på 

rätt saker när mötet inletts, skoj och vardagligt prat kom innan och efter momentet. Det kunde 

uppstå relativt livliga och långa diskussioner kring problem och lösningar som många deltog i men 

inga anteckningar fördes under hela mötets gång.   

6.1.2 Sprintplaneringar 

Vi har sammanfattat sprintplaneringarna och de vi observerade har använt samma agenda. Mötena 

var lättsamma med mycket skratt och vardagliga diskussioner. De börjar med att diskutera hur 

sprintens burndown chart (Centrala begrepp 3) ser ut och kortfattat varför de lyckats eller inte 

lyckats följa estimerad tid spenderad för sprinten. Därefter diskuterar de hur mycket allokerad tid 

varje person i teamet har för nästkommande sprint. De gick igenom kvarstående ärenden från 

avslutad sprint och vilka ärenden som måste följa med in i den nya sprinten. Sedan fick varje 

person som “ansvarat” över ärendet kortfattat förklara vad som var kvar att göra, SU teamet gjorde 

sporadiska anteckningar under mötet. Fokuset var delat och alla kändes inte lika delaktiga under 

momentet, en del diskussioner kändes som de hölls enbart mellan två personer och andra lämnades 

utanför. De utgick från en product backlog (Centrala begrepp 2) och adderade sedan in ärenden 

till kommande sprint som passade in tidsmässigt och om något var högt prioriterat hos en kund. 

Momenten hade stundtals långa diskussioner kring ärenden och många frågor, SU teamet förde få 

anteckningar runt detta. Mötena tappade ibland fokus från planeringsarbetet. 
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6.1.3 Arbetssättsmöten 

Under dessa moment försökte teamet komma fram till ett eget gemensamt fungerande arbetssätt. 

Detta genom att diskutera värdeord och vad teamet ville uppnå. Varje person fick var och en gå 

igenom sina idéer, tankar och reflektioner kring nuvarande och önskat arbetssätt. Gruppen verkade 

ha en tight relation med mycket interna skämt och lättsam nivå på samtalen. Det kändes som att 

stämningen samtidigt var väldigt seriös och upplevdes som ett uppskattat och betydelsefullt 

moment. Det fanns en tydlig struktur i upplägget av mötet med en ansvarig person att ta fram och 

hålla i dagordningen, samt en bestämd sekreterare som förde dokumentation. Samtliga personer i 

SU teamet deltog under mötet.  

6.2 Publik rationalitet 

I detta avsnitt presenteras företagets mål och värderingar för de agila metoder som SU teamet 

använder. Respondent A redogör den publika rationaliteten i de olika metoderna, då hen blev 

utsedd av företaget att få presentera deras mål och värderingar.  

6.2.1 Anpassade metoder från de agila arbetssättet 

Respondent A förklarade att de använder ett urval av anpassade agila metoder inom SU teamet för 

att kunna bedriva den dagliga verksamheten, samtliga metoder spelar även en roll för 

kunskapsdelning i teamet. Hen berättade att anledningarna till valen av metoder är att de är väl 

använda agila metoder i branschen och att teamet anser gemensamt att de är bra för deras arbete. 

De valda metoderna var daily scrums, sprintplaneringar, sprintar (Centrala begrepp) och 

arbetssättsmöten där varje metod strävar mot att uppfylla de mål och värderingar som är uppsatta 

inom teamet. 

 

De generella mål som teamet hade var att leveranser ska matcha kundens förväntning och att se 

till att utvecklarna är sysselsatta i projekt mot kund och då upprätthålla en hög debiteringsgrad. 

Medan de generella värderingar teamet hade var att ha en bra vardag där arbetet flyter på. 
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6.2.2 Daily scrums 

Respondent A berättade varför teamet använder daily scrums och vilka mål och värderingar de 

har med metoden.  

 
Kunna stötta upp om dom andra har ett problem man själv har en lösning på. Så det är ett bra sätt 
att hela tiden kunna justera om man märker att det är något som inte fungerar eller så att arbetet 
fortlöper som önskat. (Respondent A) 
 

Målen med metoden är att få en hög kvalite i leveranser som matchar kundens förväntning och 

kontrollera teamets status där metodens värderingar är att få en bra arbetssituation inom teamet 

och det är genom att diskutera problem inom projekten som de hoppas uppfylla dessa.  

 

6.2.3 Sprintar 

Teamet genomför sitt arbete i etapper om två veckor där de fokuserar på att slutföra ett urval av 

krav i ett eller flera projekt. Respondent A förklarar att teamet vill kunna vara flexibla och ändra 

riktning snabbt ifall förändringar i krav eller förväntningar från kund sker samt att ha rätt fokus. 

Målet med metoden är att skapa värdeskapande leveranser och avgränsa det dagliga arbetet i ett 

scope (Centrala begrepp 7) för att finna rätt fokus där värderingarna med metoden är att utvecklas 

som team och få en bra struktur i arbetet. Hen förklarar även att en stor fördel med två veckors 

sprintar är att teamet inte behöver göra stora investeringar i tid om prioriteringen om något projekt 

blivit fel och de behöver skifta fokus.  

 

Det kan dyka upp ny information under sprintarna i form av till exempel ett nytt eller förändrat 

krav från en kund och beroende på prioritet från kunden kan teamet behöva åtgärda det. Det är 

oftast någon med kontakt till kunden som tar emot kravet och om kravet är lågprioriterat så väntar 

de med att addera kravet till arbetet förens nästkommande sprint, är det istället hög prioritet måste 

något under pågående sprint tas bort. När ny information kommit in behöver teamet ta del utav 

det, respondent A berättar att teamet oftast delar kunskapen på daily scrum dagen efter.  
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6.2.4 Sprintplaneringar 

Respondent A berättar om att de planerar sina sprintar med hjälp av sprintplaneringar. 

Värderingarna med deras sprintplaneringar är att få en struktur i arbetet och få en överblick över 

status i olika projekt där målet är att kontrollera arbetsbördan i teamet. Det gör det genom att 

prioritera arbetet för nästkommande sprint och diskutera vilka krav som är uppnådda och vilka 

som inte är det och då måste bäras vidare till nästa sprint.  

6.2.5 Arbetssättsmöten 

En metod som teamet skapat för att kunna anpassa de andra metoder dem använder, respondent A 

svarar nedanstående på frågan gällande syftet med dessa möten. 

 
En till idé som man skulle kunna lyfta kring just det agila arbetssättet är ju att det bygger ju mycket 
också på självreflektering och att anpassa arbetssättet efter tidens gång. Så att där kan man ju säga 
att det finns inbyggt i arbetssättet eller metoden att anpassa och justera metoden utefter vad man 
ser funkar och inte funkar, genom att ha någon form av, som vi har dessa arbetsättsmöterna. Där vi 
går igenom och diskuterar vad är vi i vårt arbetssätt vi behöver göra för att arbeta mer effektivt eller 
på ett bättre sätt eller göra leveranser med bättre kvalitet. (Respondent A)  

 

Teamet har ett behov av att få en bättre gemensam förståelse kring de metoder som de använder. 

Metoden speglar de generella målet gällande att göra leveranserna mer träffsäkra mot kundens 

förväntningar där metodens värdering är arbeta mer effektivt och vara flexibla i arbetssättet. 

6.3 Privat rationalitet 

Resterande personers intervjuer fokuserar på att kunna få fram den privata rationaliteten i gruppen. 

Vi kommer för varje respondent sammanfatta deras svar för att få en tydlig helhetsbild över vad 

personerna tänkte kring metodanvändandet. Sammanfattningen kommer bestå av en metod i taget 

innehållande alla respondenternas sammanfattade svar.  

 

6.3.1 Tidigare erfarenhet och roller 

Respondent B berättade att hen hade under ett års tidigare erfarenhet när det kom till användningen 

av agila metoder och arbetar som utvecklare. Vi uppfattade att personen inte hade reflekterat så 
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mycket kring metodanvändningen då dennes svar var summariska och hen tvekade ofta under 

intervjun. Vi försökte därför förtydliga frågorna och var också öppna med att det inte fanns några 

rätta eller felaktiga svar.  

 

Respondent C fick frågan om mycket praktisk erfarenhet hen hade gällande användandet av agila 

metoder och svarade två år. Hen har rollen som utvecklare i teamet. 

 

Respondent D beskriver sin roll på följande sätt: “Jag har utåt sett rollen som kravanalytiker, men 

jag är väl den som ska hålla strukturen i teamet, men jag utvecklar också”. Personen har ungefär 

ett halvårs tidigare erfarenhet av användning av agila metoder.  

 

I teamet har respondent E rollen som Lead Developer och svarade att hen har sju års praktiskt 

erfarenhet innan hen ingick i teamet.  

 

6.3.2 Daily Scrum 

Respondent B tyckte att syftet med daily scrums var att kunna hjälpa varandra och att kunna få en 

överblick över de andra i teamets arbete. Målet var att försöka bli mer effektiva i det dagliga 

arbetet. Värderingarna ansågs var att arbeta mer som ett team och arbeta närmare varandra.  

 

Enligt respondent C syftade daily scrums till att få bättre koll på de olika projekten dem håller på 

med och hur de involverade ligger till. Genom att varje person får diskutera öppet om sina 

problem gällande uppgifter inom projekt eller dela med sig av ny information kan missförstånd 

gällande krav undvikas och varje person får en tydligare bild av teamets övergripande status i 

olika projekt. Målet med det är att lättare förstå andra personers kod och undvika att sitta fast 

med uppgifter eller ärenden. Respondent C berättar även om värderingar som de vill uppnå med 

hjälp av daily scrums, hen svarar att “alla ska känna att dem har lika stor plats i teamet. För det 

kan lätt bli att man uppfattar nån typ av hierarki eller ett värde liksom mellan olika roller 

egentligen. Och det tror jag att daily kan ha en inverkan på, att alla har samma värde liksom och 

att alla får ta lika mycket plats.” 
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Målet med daily scrums för respondent D var att kunna fånga upp förändringar snabbt och “att 

man vågar prata om saker mer, inte bara gömmer sig i sin vrå och tänker att det bara är jag som 

har problem i det här utan att man säger”. Men även att kunna få en bild över de andra i teamets 

arbete. Hen anser också att en värdering är att “vi ska kompetensutvecklas av varandra, det är 

väldigt viktigt”. 

 

Gällande mål för daily scrums svarade respondenten E “Jag tror att det är för att, dels att vi ska få 

en gemensam bild över vad alla jobbar med och framförallt för att få titta på vilka problem alla har 

egentligen, är hela syftet tycker jag”. Respondenten berättar även om hur hen som eventuellt har 

mer erfarenhet inom vissa tekniska bitar har förmågan att hjälpa till. När vi frågade om vilka 

värderingar eller mål det finns med daily scrums var gemenskapen en viktig del bland 

värderingarna, respondenten svarar “Att alla ska känna att dem har lite stor plats i teamet. För det 

kan lätt bli att man uppfattar någon typ av hierarki eller ett värde liksom mellan olika roller 

egentligen.”. Enligt respondenten är målet även att alla ska känna att de mår bra i arbetet men 

också bli mer effektiva då problem kan lösas snabbt och då snabbare lösa olika ärenden i sprinten. 

6.3.3 Sprintplaneringar 

Respondent B ansåg att sprintplaneringarna finns för att kunna planera in tid och arbete på ett 

smidigt sätt, och kunna följa en plan för få en bra struktur i sin vardag. Värderingarna med denna 

metod var att se vad som skulle prioriteras i ett projekt och att involvera kunden i planeringen av 

arbetet, på så sätt kunna uppnå målet att få en högre kundnöjdhet.  

 

Enligt respondent C går sprintplaneringarna ut på att planera nästkommande sprint, sätta upp 

delmål för vad teamet ska klara av under sprinten, reda ut tveksamheter kring ärenden men också 

för att sätta press på teamet för att i sin tur bli mer effektiva. Respondent C nämner även om hur 

sprintplaneringar kan vara bra för att dela med sig av tankar och idéer. 

 

Respondent D lyfter ”syftet med sprintplanering är just för att kunna ha koll, speciellt när man 

jobbar som konsult är det otroligt viktigt”. Hen beskriver också att det inte bara handlar om att 

teamet ska få koll på arbetet utan också för att kunden ska få en bild av vad de ska leverera. Om 

teamet inte har samma kontakt med kund handlar det också om att förmedla viktig information 
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mellan medlemmarna i SU teamet. Detta ansågs vara målen med sprintplaneringarna och 

värderingarna som hen beskrev var mer generella och innefattade “högt i tak, ställa frågor, och att 

alla får komma till tals”. Respondent D målar också upp en problembild för oss gällande 

sprintplaneringarna: “Nu tycker inte jag att våra sprintplaneringar är det mest effektiva, 

sprintplaneringar är ganska långa, och man sitter och estimerar tid och det tar mycket tid.” Hen 

beskriver också att det finns oklarhet kring vad saker och ting betyder under mötena.  

 

Vid frågan om vad respondenten E tror är syftet med sprintplaneringar svarade hen att det 

huvudsakliga skälet är för kunna planera kommande arbete men också för att få en inblick i vad 

andra i teamet gör vilket är ett mål med metoden. Hen återkopplar återigen till att höja 

gemenskapen i gruppen som en värdering.  
 

Gällande gemensamhetskänsla och det är ju ett mål det också naturligtvis. Sen på längre sikt har vi 
ju mål att man ska bli bättre på att, i vårt fall blir det ju då att estimering och sådana saker liksom 
att man ska kunna komma närmare och närmare verkligheten igen. Respondent E 

 
Respondent E beskrev detta som ett verktyg för att kunna bli mer träffsäkra vid estimeringar. 

 

6.3.4 Sprintar 

Respondent B anser att syftet med sprintar är att sätta upp mål för vad som ska göras och att 

begränsa arbetet, på så sätt kunna få ett bättre överblick över arbetet vilket sågs som en värdering. 

Målen med sprintarna var att klara av leveranser och att kunna arbeta mer effektivt.  

 

Respondent C går in på att teamet ska få press på sig för att få arbetet gjort men berättar även om 

att de använder sprintar för att få en bättre övergripande förståelse kring status i arbetet, något 

som även identifierades som en värdering. Respondent C svarar på varför de har sprintar. “...sen 

att folk kan se vad man har gjort. Framför allt det blir mer påtagligt vad som har gjorts och hur 

många timmar som har lagts.”. Målet med metoden är enligt respondent C att skapa bättre tydlighet 

gällande projekt för att då snabbare bli färdiga med krav och med det skapa nytta för kunderna. 

Även om målen är tydliga är utförandet inte alltid bra, respondenten tycker att viktig information 

från exempelvis kundmöten sällan kommer fram till hela teamet vilket hämmar möjligheten att nå 
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målen då missförstånd lättare uppstår. Hen upplever även att det ofta uppstår situationer då 

personer i teamet inte vet vad de ska göra för att komma framåt, exempelvis för de inte känner att 

de har möjlighet att fråga om komplexa problem. 

 

Respondent D beskriver att sprintar handlar om att definiera lite jobb åt gången och jämför med 

“att hade varit jättesvårt att planera vad vi ska göra om 4 månader”. Detta för att enklare få en 

överblick vad de kommer hinna med och vad som ska göras för vilka kunder. Hen pratar också om 

att involvera kunden under sprintprocessen för att “skapa en kundkontakt, bättre relation med 

kunderna”. Respondent D anser att kommunikationen inom teamet av nyinkommen information 

från kund ofta försvinner. Men att de “försöker under daily eller sprintplaneringen informera när 

vi snappat upp något relevant för alla”. 

 

Enligt respondent E är skälet till att de använder sprintar att lättare kunna träffa deadlines och få 

ett mer hanterbart scope genom att dela upp arbetet i mindre delar. Respondenten berättar sedan 

om problemet som leder till att sprintar behövs, “ IT-projekt har ju en historia av att vara väldigt 

dåliga på att träffa en deadline och det tror jag mycket har att göra med att man har ‘gjort det här’, 

‘vi ska göra det här’,’hur stort är projektet’, ‘det kommer alltså att ta två år’”, hen berättar sedan 

att det är betydligt lättare att planera ett arbete på två veckor än två år och även då träffar de aldrig 

exakt när det kommer till estimering av sprintar, “Antingen så har vi varit klara lite för tidigt eller 

så har vi inte varit klara alls.”. De mål och värderingar som tas upp är att få arbetet inom rätt 

“scope”, för att veta vad som ska göras, bättre kommunikation mot kunder, förbättra 

prioriteringsarbetet till sprintarna samt lättare kunna träffa deadlines. 

 

Vi frågade även hur de kommunicerar ny information gällande projekten under pågående projekt 

och respondent E svarar att eftersom de sitter nära varandra i det öppna landskapet blir det enkelt 

att meddela de andra om viktig information. “...det där är ju någonting som vi kanske inte har något 

naturlig plats att ta upp det på. Det borde ju vara ganska naturligt att kanske ta upp det på daily.” 

svarar respondenten, vilket tyder på att de möjligtvis saknar en uttalad kommunikationsrutin för 

exempelvis nya krav. 
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6.3.5 Arbetssättmöten 

Enligt respondent B finns dessa möten för att försöka utvecklas som team genom att arbeta med 

tydliga arbetssätt och hitta gemensamma riktlinjer. Hen beskriver det som att de ska kunna arbeta 

som ett team och inte enskilda individer. De ska definiera mål med arbetssätten, hitta nya metoder 

för att skapa kvalitet och effektivitet i sina leveranser. Hen lyfter också värderingarna med 

arbetssättmöterna som att skapa en bra gemenskap i teamet och att kunna ha kul på jobbet.  

 

Syftet med metoden är enligt respondent C att förbättra spridningen av information och kunskap 

inom teamet och se vad som kan förbättras i de metoder som teamet använder.  

 

Dessa ansåg respondent D vara till för att “definiera sättet vi arbetar på, och hur vi vill ha det”. 

Men också för att som ny få veta vad som förväntas av en och vilka mål och värderingar som de 

faktiskt strävar efter att arbeta mot. Hen menar på att de behöver strukturera upp arbetet “så vi 

lättare kan ta in nya människor i teamet” och “vi måste hitta grunden för vad är det, hur gör vi det, 

och för att veta hur vi gör det måste vi veta varför vi gör det”.  De vill därför skapa sina egna 

riktlinjer att följa.  

 

Respondent E menar på att de saknar ett uttalat arbetssätt gällande bland annat kodstruktur och hur 

utvecklarna skriver kod och att de redan har en strategi för hur de versionshanterar men att det 

behövs mer. Förutom de tekniska delarna svarar även respondenten “Sen har man ju det agila 

ramarna också naturligtvis med daily scrums och sprintplanering och sådana saker.”. Hen berättade 

även att hens mål och värderingar främst var att få struktur över arbetet som grupp men även att 

kunna använda ett uttalat arbetssätt som säljargument mot kund. 

7. Analys  
I detta avsnitt presenteras en analys som utgår från våra observationer och intervjuer som byggt på 

teman som kopplats mot det teoretiska ramverket. Avsnittet delas därför upp analysen i tre delar 

där vi går igenom hur resultatet står sig mot privat- och publik rationalitet och om 

rationalitetsresonans existerar mellan de olika metoderna som teamet använder sig av och 

utvecklarna. 
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7.1 Rationalitetsresonans 

7.1.1 Daily scrum 

Den publika rationaliteten med denna metod innehåller ett tydligt mål. Genom att stötta varandra 

när problem dyker upp, se över prioriteringar i arbetet, kontrollera teamets övergripande progress 

samt att få en inblick i varandras arbete ska detta förhoppningsvis leda till att teamet ska få en bra 

arbetssituation. Detta anses vara värderingarna som ska hjälpa teamet att uppnå målet, “Få en hög 

kvalité i leveranser som matchar kundens förväntningar”. 

 

Trots snarlika svar från respondenterna framgår det väldigt tydligt att ingen kunde ange ett konkret 

mål med metoden men att det finns en gemensam bild kring värderingarna. Samtliga 

respondenternas svar kopplas mot att få en bättre arbetssituation och gemenskap i gruppen.  Utifrån 

ramverket ses dessa svar mer likt vägval som ska hjälpa till att uppnå ett mål (Wistrand 2009). 

Detta kan tyda på att gruppen inte tagit del av ett konkret mål som enligt Karlsson & Ågerfalk 

(2005) bör finnas dokumenterat för att metodanvändarna ska ha möjlighet att referera till varför 

och hur metoden bör användas. 

 

Vi kan identifiera beteenden som matchar ett vanemässigt handlande kring metoden, utvecklarna 

gör som de alltid gjort utan djupare förståelse för metodens faktiska rationalitet (Weber, 1978). 

 

Vi kan genom observationer se att teamets daily scrum bidrar till en bättre gemensam förståelse 

kring eventuella problem genom deras öppna sociala interaktioner.  

7.1.2 Sprintar 

För denna metod identifierades liknande mål och värderingar som för daily scrums. Slutmålet med 

metoden är att forma värdeskapande leveranser ur kundens perspektiv. En pågående process att 

utvecklas som team kan definieras som en värdering för metoden. 

Sammantaget var respondenterna eniga om att ett eller flera mål med metoden berör kunden på 

något sätt. Skapa nytta för kund, skapa en bättre relation med kund eller få en bättre 

kommunikation med kund var tre olika varianter på vad målen är. Bara två svarade att det 

viktigaste målet är att skapa värdefulla leveranser.  
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Utifrån det kan vi även här se att det finns skillnader när det kommer till hur respondenterna 

uppfattar målet med metoden. Även om de kan tänkas vara relevanta mål allihopa är inte teamet 

eniga om varför sprintar används. Det skulle kunna vara så att de utför en målbaserad handling i 

och med att målet för varje respondent är tydligt definierat, även om rationalitetsresonans inte är 

uppnått (Wistrand, 2009). 

7.1.3 Sprintplaneringar 

De mål som vi identifierat med metodens publika rationalitet är att få bättre struktur i arbetet, få 

en status över projekten, kontrollera spenderad tid samt tid kvar i projekten.  

Respondenternas svar gällande målen med metoden varierade mellan kundnöjdhet, bli mer 

effektiva tidsmässigt, få bättre struktur i arbetet, höja gemenskapen och förmedla kunskap inom 

teamet. När vi gick igenom svaren med hjälp av teorin kunde vi konstatera att även här finns brister 

i klarhet om vilka mål som metoden bör uppfylla. Teamet är överens om att ett av metodens mål 

handlar om att strukturera arbetet men sedan finns det delade meningar gällande hur kunskap och 

kompetens bör delas under detta moment.  

7.1.4 Arbetssättsmöten 

Dessa arbetssättmöten blev relativt nyligen införts av teamet i syfte att reflektera och skapa en 

bättre förståelse kring de metoder som idag används. På så sätt jobba sig närmare målet att “arbeta 

mer effektiv eller på ett bättre sätt kunna uppnå en bättre kvalitet på deras leveranser”.  

Här framgår det väldigt tydligt utifrån den privata rationaliteten att alla i teamet ser brister i det 

nuvarande metodanvändandet men att de också har en gemensam förståelse kring varför de 

använder denna metod.  Vi anser att det är ett tydligt målbaserat handlande när det kommer till 

teamets rationalitet till metoden då de konkret kunde redogöra syftet med metoden och vilka mål 

de vill uppfylla (Wistrand, 2009).  

7.1.5 Sammanfattning av analysen 

Sammantaget använder teamet de olika metoderna i stora drag utefter hur de är beskrivna att 

utföras enligt Scrum.org (n.d.) men saknar delvis konkreta mål med varje metod. Tydliga mål med 

metoderna är något som Karlsson & Ågerfalk (2005) belyser som ett krav för att få en 
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rationalitetsresonans och därmed en fungerande metodanvändning. Det skulle även kunna bidra 

till färre egna tolkningar mellan personer i teamet vilket då kan leda till olika syn på varför en 

metod används.  

7.2 Hur påverkas kunskapsdelningen? 

Karlsson & Ågerfalk (2005) beskriver hur viktigt det är med ett uttalat arbetssätt eller riktlinjer för 

varför metoder bör utföras och vilka mål som ska uppfyllas med hjälp av metoden. Samt hur den 

delade kompetensen och kunskap kring teamets arbetssätt faktiskt påverkas negativt av att 

medlemmarna i teamet har olika syn på rationaliteten kring metoderna. En av anledningarna till 

att respondenternas mål skiljer sig från varandra kan vara att det finns brister i kunskapen om 

varandra och att de vid vissa tillfällen tolkar information olika. Lika syn på metoder, mål och 

värderingar ökar teamkänslan, samarbetsförmågan och då även förmågan att dela med sig av viktig 

kunskap. Genom att dela med sig av viktig kunskap och lära sig av varandra kan de utvecklas som 

team och sin roll (Xiang et al., 2013). 

 

Respondenternas svar gällande hur viktig information delas med andra personer i teamet varierade 

och sammantaget kändes daily scrum som den mest naturliga platsen för att lyfta information 

rörande projekt, kunder, problem, idéer, åsikter och tankar. Skulle viktig information komma från 

en kund under en sprint fanns det delade meningar om hur den informationen sedan dokumenteras 

och sprids till övriga i teamet. De saknar en tydlig metod för hur detta hanteras. Information som 

kan vara viktig för projektet och teamet kan ha formen som tyst kunskap och är då svår att 

formulera eller dokumentera, ofta kan det bero på att personen inte själv har förstått innebörden 

och varför det kan vara viktigt att dela med sig av (Huang et al., 2014). 

8.0 Diskussion 
I detta avsnitt redogör vi våra tankar och reflektioner gällande de resultat som studien kommit 

fram till och kopplar det till relaterad forskning. 
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8.1 Rationalitetsresonans 

Utifrån resultatet av studien kan vi konstatera att det inte finns några gemensamma och tydliga 

dokumenterade mål som gruppen kan ta del av. I nuläget ser vi att teamet jobbar mer individuellt 

mot olika mål. Enligt Wistrand (2009) behövs det tydliga mål och värderingar uppsatta och helst 

dokumenterade för att rationalitetresonans ska kunna uppnås, därför anser vi att detta inte finns i 

gruppen. Däremot finns en gemensam förståelse kring målen och värderingarna i vissa av 

metoderna, vilket innebär att teamet kan vara nära att uppnå rationalitetsresonans. Om 

rationalitetsresonans uppnås ser vi att teamet lättare kommer kunna identifiera brister och fördelar 

med arbetssättet. Om teamet har en bättre överblick över vilka mål och värderingar som varje 

metod ska uppnå, bör det bli lättare att modifiera eller addera metoder om behov uppstår 

Teamet skulle då enklare kunna modifiera eller addera metoder om behovet uppstår. 

8.2 Kunskapsdelning 

Teamet saknar en större rutinmässig plattform för att dela kunskap mellan varandra, enligt 

respondenterna är daily scrum den främsta platsen för att dela viktig information som tillkommit 

under sprinten. Detta ansåg några av personerna i teamet vara problematiskt då risken finns att 

information förblir tyst kunskap då den inte kommuniceras genom bestämda metoder. De beskriver 

även att kunskap som kommer upp under dagarna kommuniceras mellan varandra vid 

arbetsplatsen, däremot försvinner mycket information för att den inte dokumenteras eller för att 

inte samtliga i teamet får ta del av den. Tyst kunskap som inte kommuniceras men som har ett 

värde i teamet är något problematiskt (Huang et al., 2014) och i denna studie är detta något som 

förekommer. Uttrycksfull kunskap är något som kan formuleras och dokumenteras  (Huang et al., 

2014). Vi tycker därför att när det dyker upp information som hela teamet bör känna bör detta 

kommuniceras via text i någon form. Detta för att säkerställa att hela teamet tar del av ärenden 

som är viktigt för projekten och teamet. Muntligt framförd information kan enligt oss vara enkelt 

att förmedla men glöms ofta bort eller kommuniceras enbart med ett fåtal personer. Trots att all 

information inte alltid når ut till alla ser vi att gruppen försöker jobba på att lösa detta. Vi ser att 

det är en sammansvetsad grupp med en stark dynamik som har roligt tillsammans. Vi anser inte 

att det finns någon typ av konkurrens eller hierarki i gruppen, vilket Xiang et al., (2013) anser är 

avgörande för att upprätthålla en fungerande kunskapsdelning inom ett team. Däremot ser vi att de 
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personer med mer erfarenhet i teamet anser att det är underförstått vad metoderna har för mål, 

något som inte var lika självklart hos de med mindre erfarenhet. Vi är också medvetna om att 

teamet själva har identifierat brister i deras dagliga arbete och har därför infört arbetssättsmöten. 

Detta tyder på ett självreflekterande beteende inom teamet.  

8.3 Agila metoder  

Trots att de agila värderingarna förespråkar “fungerande programvara framför omfattande 

dokumentation” (Beck et al., 2001) ser vi att finns det en risk att dokumentationen minimeras till 

den grad att ett projekt påverkas negativt. Bristande dokumentation kan göra att personerna i 

teamet går miste om information gällande nya krav eller direktiv från kunden och det tar då längre 

tid att utföra arbetet då utvecklarna inte är tillräckligt underrättade. Vi tycker att ett minimikrav 

för dokumentation är att varje nyinkommet krav under sprinten dokumenteras och delas i teamet. 

 

Cervone (2011) tar upp att sprintplaneringsmöten helst inleds med retrospekt (Centrala begrepp 8) 

för att ge SU teamet utrymme för reflektion och kunskapsdelning gällande idéer och åsikter. Detta 

är något som vi ser saknas i teamet då de under våra observationer inte genomför detta moment, 

vi ser att SU teamet hade gynnats av ett retrospekt. Flera av respondenterna uttrycker även behovet 

av en större plattform för diskussion gällande frågor runt projekten. Något som idag genomförs på 

daily scrum men som skulle behöva kompletteras med ytterligare ett moment. 
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9.0 Slutsats 
I denna sektion sammanförs helheten i studien och vi presenterar slutsatser samt försöker besvara 

forskningsfrågan.  

 

En slutsats som studien resulterade i är att det saknas tydligt uppsatta mål för de agila metoderna 

som teamet använder. En konsekvens av detta är att kommunikationen i teamet blivit bristfällig då 

information som hela teamet bör ta del av inte alltid framförs. Utifrån denna studie kan vi då se att 

rationalitetsresonans inte är avgörande för att utföra det dagliga arbetet i ett SU team även om vi 

ser att det skulle kunna leda till att skapa bättre struktur och effektivitet i projekten. Med hjälp av 

tydligt uppsatta mål och värderingar för varje metod skulle teamet veta hur och var information 

enklast skulle kunna förmedlas eller som tidigare nämnts, kunna identifiera om metoderna som 

idag används inte är tillräckliga för detta ändamål.  

 

Vi ser att det saknas en plattform ämnat att dokumentera nyinkommen eller viktig information då 

det idag förekommer att information inte dokumenteras och försvinner. Detta kan lösas genom att 

ha en plattform som används kontinuerligt där nyinkommen eller viktig information 

dokumenteras. Plattformen kan sedan sammanfattas under exempelvis ett sprintplaneringsmöte. 

Som komplement till en plattform för kommunikation ser vi också att det måste finnas en 

gemensam förståelse för vilka metoder som ska användas för ändamålet. 

 

Det studien också visar är att det är viktigt för personer med mer erfarenhet att inte ta för givet 

vilket syfte en metod har eller vilka mål och värderingar som ska uppnås genom användandet. 

Detta för att underlätta för personer med mindre erfarenhet att enklare komma in i arbetssättet och 

kunna följa uppsatta metoder. 

 

Vi ser att liknande SU team skulle kunna använda sig av ett arbetssättmöte där urvalet av metoder 

och metodmål/metodvärderingar diskuteras. Detta skulle kunna bidra till en bättre 

rationalitetsresonans inom agil metodanvändning och därav kunskapsdelningen i ett SU team.  
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9.1 Begränsningar 

Empirins omfång är en begränsning för studien. Hade flera olika fall studerats hade vi kunnat 

jämföra beteendet mellan olika SU team för att se om olika arbetssätt eller rutiner har någon 

inverkan på metodanvändningen.  

9.2 Vidare forskning 

Genom att studera liknande objekt skulle det vara intressant att se om dokumentation eller tydligt 

uppsatta gemensamma mål skulle kunna leda till att team faktiskt blir mer effektiva. Samt se om 

viktig kunskap enklare kan fördelas inom ett team. Detta skulle kunna utföras genom att studera 

nuläget hos ett it-företag och därefter införa metoder för att underlätta dokumentationen och sätta 

upp tydliga mål. Därefter studera resultatet och presentera eventuella skillnader.  
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Bilagor 

Informationsbrev intervjuer och observationer (1) 

 

Förfrågan om att delta i en studie om hur viktigt utvecklarnas rationalitet kring använda metoder 

är för kunskapsdelning i SU-teamet. 

  

Vi skulle vilja intervjua dig angående hur du tolkar de metoder ni använder och hur du tror det 

påverkar kunskapsdelningen i ditt team. 

  

Kunskapsdelning handlar om att ta vara på den kunskap som ett projektteam tillhandahåller, till 

exempel information, idéer, kännedom och feedback om produkter och processer, genom utbyte 

med varandra. 

  

Rationalitetsresonans är resultatet av när utvecklarna i ett team har samma bild om varför och hur 

en metod bör genomföras som den tilltänkta metoden. Vilket skapar meningsfullhet för 

metodanvändning. 

  

Syftet är att se hur varje utvecklares individuella syn på metoder som används för att dela 

kunskapen i teamet skiljer sig från varandra i teamet. Hur kan detta i sin tur påverka 

kunskapsdelning, det finns inga rätta svar utan vill endast få dina uppfattningar och reflektioner. 

  

Du kommer bli avidentifierad och ingen personlig information kommer presenteras. Intervjuerna 

sparas enbart under arbetets gång och du kan när som helst be om få avbryta din medverkan under 

studiens gång. 

  

Vi skulle också vilja observera det dagliga arbetet, syftet är att undersöka hur de olika metoderna 

används och hur de i sin tur påverkar kunskapsdelningen. Observationerna är konfidentiella och 

inga affärshemligheter (ex information om kunder, rutiner som anses känsliga, kontrakt/avtal) 
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skrivs ner, utan endast observationer gällande arbetssätt, metodanvändning och kunskapsdelning 

noteras. 

Materialet insamlat från observationer och intervjuer förstörs när studien är godkänd. 

  

När studien är färdig kommer den finnas i en databas på Örebro Universitet. 

  

Medgivande 

  

Namnförtydligande                   Underskrift 

  

  

________________________________               ________________________________ 

 

Namnförtydligande                   Underskrift 

  

  

________________________________               ________________________________ 

  

Hör gärna av dig om du har några frågor. 

 

Ansvariga för studien                                                                                        

Elliot 

Högberg 

Student 

hogbergelliot@gmail.com 

070 – 756 41 01 

  

Viktor Ling 

Student 

viktorling@outlook.com 

076 - 561 48 15 
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Intervjuguide publik rationalitet (2) 

Bakgrundfrågor 

1. Vad har du för roll i teamet? 

Huvudfrågor 

1. Vilket typ av arbetssätt använder ni i er av i ert arbete i teamet? Till exempel, agilt, 

plandrivet? 

2. Vilka metoder används för att stödja arbetssätt? 

3. Varför har ni valt att använda dessa?  

4. Vill ni uppfylla några specifika mål med hjälp av dessa metoder? 

Intervjuguide privat rationalitet (3) 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken roll har du i teamet? “Beroende på svar kan vi eventuellt se skillnader i rationaliteten 

mellan roller, i ett crossfunktionabelt team vill man samarbeta över rollerna.” 

2. Har du någon tidigare erfarenhet av agila metoder innan du ingick i teamet? Isåfall hur 

mycket? År ex.  “För att kunna jämföra och dra slutsatser kring om metodförståelsen kan 

ha med erfarenhet, och bristen på överlämning av kunskapen gällande metoderna?” 

Huvudfrågor 

1. Varför, tror du, att har ni daily scrums? 

2. Vilka mål och värderingar, tror du, ni vill jobba mot att uppnå med hjälp av daily scrums? 

3. Varför, tror du, att har ni sprintar? 

4. Hur kommunicerar ni ny information (Ex ett nytt krav från en kund) till varandra under en 

sprint? 

5. Vilka mål och värderingar, tror du, ni vill jobba mot att uppnå med hjälp av sprintar? 

6. Varför, tror du, att har ni har sprintplaneringar? 
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7. Vilka mål och värderingar, tror du, ni vill jobba mot att uppnå med hjälp av 

sprintplaneringar? 

8. Varför, tror du, att har ni arbetssättsmöten? 

9. Vilka mål och värderingar, tror du, ni vill jobba mot att uppnå med hjälp av 

arbetssättsmöten? 

Informationsbrev inför intervju (4) 

Tänkte kolla om du har tid för en intervju nästa vecka? Helst så tidigt på veckan som möjligt. Den 

kommer ta max 1 timme, förmodligen kortare. En liten reflektion att tänka på inför intervjun: Vad 

tror du syftet är med de metoder som teamet använder, vad ger det er i slutändan som team? 
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