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SAMMANFATTNING     

Kunskap anses idag vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa konkurrenskraftiga 
organisationer och kunskapsöverföring är därmed av stor betydelse för dessa. Allt fler 
företag har börjat se fördelarna med agila arbetssätt för att effektivisera sitt arbete. En av 
de ledande agila arbetssätten är scrum, där ett team, innehållande individer med olika 
kompetenser och kunskaper arbetar tätt ihop för att leverera en produkt. 
Kunskapsöverföring är speciellt viktigt för agila team som använder sig av scrum då det 
är en förutsättning för det flexibla arbetssättet som metoden innebär. Denna studie syftar 
till att beskriva och förklara 1) hur ett agilt arbetssätt påverkar kunskapsöverföring inom 
utvecklingsteam som tillämpar scrum 2) vilka faktorer som påverkar kunskapsöverföring 
inom utvecklingsteam. För att uppnå studiens syfte utfördes en flerfallsstudie, ett större 
fall och tre mindre, inom fyra kunskapsintensiva företag med verksamhet inom 
informationsteknik, affärsstrategi och digitalisering. Data har samlats genom semi-
strukturerade intervjuer, deltagande observationer och dokument. Resultatet visar att ett 
agilt arbetssätt har positiva effekter på kunskapsöverföringen samt att fyra centrala 
faktorer, distribueringsgrad, kunskapsfrämjande aktiviteter, spontana interaktioner och 
dokumentation har haft betydelse för hur överföring skett inom de olika teamen. 

 

 
  



ABSTRACT 
 
Knowledge is today considered the most important factor to create competitive 
organizations and the transfer of knowledge is therefore of great importance. More 
companies are discovering the advantages with the agile way of work to improve 
effectiveness. One of the leading agile methods is scrum, when a team consisting of 
individuals with diverse competences work closely together to deliver a product. 
Knowledge transfer is essential for agile teams using scrum since the method is dependent 
on good communication and that the team has the knowledge to succeed. This study is 
meant to describe and explain 1) how an agile way of work is affecting knowledge 
transfer within a scrum team 2) what factors are affecting the knowledge transfer within 
the team. To achieve this a multi case study, one extensive and three minors, were 
performed on knowledge intense businesses within information technology, business 
strategy and digitalization. Data gathering was made from semi structured interviews, 
observations and documents. The result shows that agile way of work is promoting 
knowledge transfer and that four main factors, level of distribution,  knowledge promoting 
activities, spontaneous interaction and documentation have affected the transfer within 
the teams. 

 
  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INTRODUKTION .................................................................................................................................. 1 
1.1 Problemdiskussion ........................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ................................................................................................................................................... 3 
1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................... 3 
1.4 Disposition ......................................................................................................................................... 3 

2. TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................................... 4 
2.1 Kunskapsöverföring ......................................................................................................................... 4 

2.1.1 Kunskap inom organisationer ..................................................................................................... 4 
2.1.2 Explicit och tyst kunskap ............................................................................................................ 4 
2.1.3 Skapande och spridning av kunskap ........................................................................................... 5 

2.2 Agila metoder .................................................................................................................................... 6 
2.2.1 Utvecklingsteam som tillämpar scrum ....................................................................................... 6 

2.3 Kunskapsöverföring inom agila team ............................................................................................ 6 
2.3.1 Faktorer som påverkar kunskapsöverföring inom agila team .................................................... 8 
2.3.2 Analysmodell .............................................................................................................................. 9 

3. METOD .................................................................................................................................................. 10 
3.1 Val av ämne ..................................................................................................................................... 10 
3.2 Forskningsansats ............................................................................................................................ 10 
3.3 Flerfallsstudie ................................................................................................................................. 10 
3.4 Litteraturundersökning ................................................................................................................. 11 
3.5 Datainsamling ................................................................................................................................. 11 

3.5.1 Deltagande observation ............................................................................................................ 11 
3.5.2 Intervjuer .................................................................................................................................. 12 
3.5.3 Dokumentstudie ........................................................................................................................ 13 

3.6 Analysmetod ................................................................................................................................... 13 

4. RESULTAT ........................................................................................................................................... 15 
4.1 Företag Tromb ................................................................................................................................ 15 

4.1.1 Organisation ............................................................................................................................. 15 
4.1.2 Kunskapsöverföring inom organisationen ................................................................................ 15 
4.1.3 Teamet ...................................................................................................................................... 16 
4.1.4 Scrum inom teamet ................................................................................................................... 16 
4.1.5 Observationer av teamets aktiviteter ........................................................................................ 17 
4.1.6 Intervjuer .................................................................................................................................. 20 
4.1.7 Inomfallsanalys - Tromb .......................................................................................................... 23 

4.2 Företag Anacott Steel ..................................................................................................................... 24 
4.2.1 Kunskapsöverföring inom teamet ............................................................................................. 24 
4.2.2 Kompletterande kunskapsöverföring ........................................................................................ 26 
4.2.3 Upplevda problem med kunskapsöverföringen ........................................................................ 26 
4.2.4 Inomfallsanalys - Anacott Steel ................................................................................................ 26 

4.3 Företag Teldar Paper ..................................................................................................................... 27 
4.3.1 Kunskapsöverföring inom teamet ............................................................................................. 28 
4.3.2 Kompletterande kunskapsöverföring ........................................................................................ 29 
4.3.3 Upplevda problem med kunskapsöverföringen ........................................................................ 30 
4.3.4 Inomfallsanalys – Teldar Paper ................................................................................................ 31 

4.4 Företag Bluestar ............................................................................................................................. 31 
4.4.1 Kunskapsöverföring inom teamet ............................................................................................. 32 
4.4.2 Kompletterande kanaler ............................................................................................................ 33 
4.4.3 Upplevda problem med kunskapsöverföringen ........................................................................ 34 



4.4.4 Inomfallsanalys - Bluestar ........................................................................................................ 34 

5. ANALYS OCH TOLKNING ............................................................................................................... 36 
5.1 Jämförelseanalys ............................................................................................................................ 36 

5.1.1 Distribueringsgrad .................................................................................................................... 36 
5.1.2 Kunskapsfrämjande aktiviteter ................................................................................................. 37 
5.1.3 Spontana interaktioner .............................................................................................................. 38 
5.1.4 Dokumentation ......................................................................................................................... 39 

6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION ...................................................................... 40 
6.1 Besvarande av forskningsfrågor ................................................................................................... 40 
6.2 Avslutande diskussion och teoretiskt bidrag ............................................................................... 41 

REFERENSER .......................................................................................................................................... 43 

Bilaga 1. Intervjuguide ............................................................................................................................. 47 

 

FIGURFÖRTECKNING 
 
Figur 1 - Faktorer som påverkar kunskapsöverföring inom team- och organisationsnivå ........................... 9 
Figur 2 - Sammansättning av team Yosemite ............................................................................................. 16 
Figur 3 - Team Yosemites tillämpning av scrum i sin arbetsprocess ......................................................... 16 
Figur 4 - Observerade möten ...................................................................................................................... 17 
Figur 5 - Sammansättning av team Anacott ................................................................................................ 24 
Figur 6 - Sammansättning av team Teldar .................................................................................................. 27 
Figur 7 - Sammansättning av team Bluestar ............................................................................................... 32 
Figur 8 - Faktorer som påverkar kunskapsöverföring, utökad modell ........................................................ 40 

 
TABELLFÖRTECKNING 

 
Tabell 1- Sammanfattning av faktorerna för respektive företag ................................................................. 36 

  



1 
 

 

1. INTRODUKTION 
1.1 Problemdiskussion 

Ordet ”agil” kommer från engelskans ”agility” som betyder rörlighet eller smidighet och 
är ett begrepp som växte fram i IT-världens mjukvaruutveckling under 1990-talet men 
som spridits och idag används inom flera olika branscher. Ordet är ett paraplybegrepp 
som innehåller värderingar, attityder och principer. Dessa bygger på det agila manifestet 
där kommunikation genom fysiska möten anses vara det bästa sättet att förmedla 
information till och inom utvecklingsteamet (Fowler & Highsmith, 2001). En del av 
huvudkonceptet bakom principerna i det agila manifestet innebär att det agila teamet är 
självorganiserat (Fowler & Highsmith, 2001). Självorganiserade team har sedan lång tid 
tillbaka använts som styrmetod inom organisationer som har avsikten att vara mer 
flexibla, flytta beslutsfattande längre ned i organisationen och utnyttja medarbetarnas 
kreativitet till fullo (Wageman, 1997). Den centrala principen bakom självorganiserande 
team är att teamen själva, istället för cheferna, tar ansvar över sitt eget arbete, övervakar 
sin egen prestation och ändrar sina prestationsstrategier efter behov för att lösa problem 
och anpassa sig efter förändringar (Hoda & Murugesan, 2016). 

Ett av de ledande agila arbetssätten är scrum (Denning, 2013). Scrum definieras som ett 
ramverk inom vilket människor kan adressera komplexa problem, samtidigt som de kan 
leverera produkter med högsta möjliga värde på ett produktivt och kreativt sätt (Schwaber 
& Sutherland, 2017). Ett team som tillämpar scrum, så kallat utvecklingsteam, består av 
en grupp tätt samarbetande människor med olika kunskaper och kompetenser. Ett 
utvecklingsteam är tvärfunktionellt uppbyggt, självstyrande över vilka uppgifter de vill 
ta sig an, har gemensamt ansvar för framställandet av sina produkter och har makten att 
fatta kollektiva beslut (Gholami & Heinzl, 2013).  

Kunskap kan definieras på flera olika sätt beroende på var den kommer ifrån, såsom i 
objekt, processer, individer eller inom grupper (Alavi & Leidner 2001). Nonaka (1994) 
definierar kunskap som ”justified true belief” och skiljer mellan två typer av kunskap: 
tyst och explicit kunskap där tyst kunskap är typen av kunnande som utgörs av färdigheter 
och beskrivs som svårt att förmedla till någon annan människa. Explicit kunskap 
definieras som kunskap som går att uttrycka, är konkret och kan samlas, lagras och är 
således lättare att överföra (Nonaka, 1994). För att ett agilt utvecklingsteam ska kunna 
genomföra ett lyckat projekt är det viktigt att kunskap delas mellan medlemmar inom ett 
team (Kotnour, 1999). Kunskapsöverföring definieras av Argote och Ingram (2000) som 
den process genom vilken en enhet påverkas av en annan enhets erfarenhet, där en enhet 
antingen kan vara en individ eller en grupp. För att kunna utnyttja kunskapsöverföring 
krävs förståelse för vad som sker när kunskap överförs från en individ till en annan eller 
från ett kommunikationsverktyg till en individ. Denna studie utgår från Argote och 
Ingrams definition av kunskapsöverföring som en process och från Nonakas definition av 
kunskap som antingen tyst eller explicit. 

Trots en allmänt erkänd betydelse av kunskap som en viktig beståndsdel till att skapa 
konkurrensfördelar, är förståelsen för hur kunskap ska hanteras och skapas svag i många 
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organisationer (Nonaka et al. 2000). En organisations ”know how” är unikt för varje 
enskilt företag och utgör en stor möjlighet att skapa fördelar gentemot sina konkurrenter 
(Saadat & Saadat, 2016). För dessa företag, som oftast är kunskapsintensiva, är det 
relevant att ha vetskap om- och att kunna tillämpa strategier för att överföra kunskap inom 
aktuellt ämne (Bustamante, 1999). Newell, Scarborough & Swan (2009) skriver att 
kunskapsöverföring är den enskilt viktigaste utmaningen för alla organisationer. Hur man 
på bästa sätt ser till att kunskap överförs inom organisationen är en central fråga som ofta 
analyseras utifrån ett individperspektiv, då kunskap ofta beskrivs som individrelaterad 
(Chang & Lind, 2015). För att organisationen ska kunna dra nytta av denna värdefulla 
resurs är det viktigt att organisationen förstår hur de kan skapa förutsättningar för detta 
(Du, 2007). 

Kunskapsöverföring är en komplex process och att försöka styra kunskap resulterar ofta 
i ett misslyckande. Det finns flera förklaringar till varför det anses vara svårt att styra 
kunskap (Jonsson, 2012). En viktig orsak är att kunskap i sig kan vara svårdefinierad och 
att det därför är svårt att förstå hur vi kan styra det. En annan anledning kan vara att det 
är svårt att förstå vilken kunskap som behövs eller kan överföras och att vi därför inte 
förstår hur vi ska överföra den (Jonsson, 2012). Vidare anses kunskapsöverföring som 
svårt och tidskrävande på grund av ett flertal hinder. Riege (2005) lyfter i sin studie fram 
tre olika typer av hinder som finns för att överföra kunskap. Det är tre större områden 
som påverkar, individuella hinder, organisatoriska hinder och teknologiska hinder. 
Individuella hinder är relaterade till kommunikationssvårigheter, sociala nätverk, 
kulturkrockar och tidsbrist samt att det saknas förtroende för andra individer. 
Organisatoriska hinder kan vara tillgången till formella och informella mötesplatser, 
resurser, ekonomisk lönsamhet, avsaknad av en fungerande infrastruktur och den fysiska 
miljön. De teknologiska hindren relateras till de svårigheter att bygga upp ett system som 
passar företaget, orealistiska förväntningar på IT-systemet och ovilja att använda 
systemet (Riege, 2005). 

Att överföra kunskap inom agila metoder är mer komplicerat på grund av att en hög grad 
av kunskapen är tyst sådan (Heeager & Nielsen, 2017). Enligt Sense (2008) finns ett 
behov av en djupare förståelse för hur människor kan överföra och dela kunskaper inom 
projekt. Ett agilt tillvägagångssätt innebär stort fokus på kommunikation och samarbete 
inom teamet. Kunskapsöverföring är därför extra viktigt för team som använder sig av 
scrum eftersom det är en förutsättning för det flexibla arbetssätt som metoden innebär 
(Hummel, Rosenkranz & Holten, 2013). Enligt Lyytinen och Robey (1999) är 
kunskapsöverföring ett av de viktigaste momenten för att inte misslyckas med 
utvecklingsprojekt. Agila utvecklingsteam är fortfarande ett relativt outforskat fält 
jämfört med den allmänna forskningen inom kunskapsöverföring (Ouriques, Wnuk, 
Gorschek & Svensson, 2019) Kunskapsöverföring undersöks ofta inom och mellan olika 
grupper inom organisationer, men det har gjorts mindre forskning om kunskapsöverföring 
inom agila team (Karlsen, Hagman & Pedersen, 2011). Därmed finns ett behov av att 
studera och att skapa djupare förståelse för hur kunskapsöverföring sker inom 
utvecklingsteam som använder ett agilt tillvägagångssätt, specifikt med inriktning mot 
scrum. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur kunskapsöverföring sker mellan individer i 
utvecklingsteam som använder ett agilt arbetssätt samt förklara vilka faktorer på team- 
och organisationsnivå som påverkar kunskapsöverföringen inom teamet. Vidare avser 
studien att bidra till en analys om vad som är viktigt för att överföring av kunskap inom 
teamet ska fungera effektivt.     

1.3 Frågeställningar 
 För att besvara studiens syfte ställs följande forskningsfrågor: 

  
• Hur påverkar ett agilt tillvägagångssätt kunskapsöverföring inom 

utvecklingsteam? 
• Vilka faktorer inom team- och organisationsnivå påverkar kunskapsöverföring 

mellan individer inom utvecklingsteam? 

1.4 Disposition 
Examensarbetet kommer att innehålla följande dispositionsordning: 
 
Kapitel 1 Problemdiskussion - I första kapitlet introduceras studiens ämne till följd av 
en problematisering som sedan leder fram till syfte och forskningsfråga. 
 
Kapitel 2 Teoretisk referensram - I det andra kapitlet presenteras den teoretiska 
referensramen som inkluderar teorier inom ämnet och tidigare forskning som ligger till 
grund för studien. Kapitlet belyser teorier om kunskapsöverföring, agila metoder och 
faktorer som påverkar kunskapsöverföring. 
 
Kapitel 3 Metod - I det tredje kapitlet redogörs val av ämne, hur studien är genomförd, 
vilka metodval som gjorts och hur studiens resultat har insamlats och analyserats. 
 
Kapitel 4 Resultat - I studiens fjärde kapitel har resultatet från datainsamlingen utifrån 
de fyra olika fallföretagen sammanställts och presenteras sedan var för sig. Därefter 
avslutas resultatet från varje fallföretag med en inomfallsanalys.  
 
Kapitel 5 Analys och tolkning - Utifrån inomfallsanalysen innehåller kapitel fem en 
jämförande analys mellan de fyra fallföretagen där resultatet kopplas till den teoretiska 
referensramen. 
 
Kapitel 6 Slutsatser och avslutande diskussion - Kapitlet innehåller centrala slutsatser 
och diskussioner kring studien samt studiens teoretiska bidrag och förslag till fortsatt 
forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Följande kapitel behandlar litteratur från tidigare studier och teorier som är relevanta 
för en förståelse för studiens syfte, forskningsfråga och ämnesområde. Den teoretiska 
referensramen kommer sedan ligga till grund för studiens analys. 

2.1 Kunskapsöverföring  
En organisations förmåga att nyttja kunskap är högst beroende av de anställda som skapar, 
delar och använder kunskapen (Ipe, 2003). Kunskap som delas mellan medarbetare i en 
organisation, möjliggör skapandet av ny kunskap på arbetsplatsen. Kunskapsöverföring i 
organisationer kan betraktas som en process där individer antingen enskilt, i en avdelning 
eller i grupp påverkas av erfarenheter från andra individer (Argote & Ingram, 2000).  
Nedan följer en djupare redogörelse för begreppet kunskap, hur det skapas och överförs 
mellan individer i ett arbetsteam. 

2.1.1 Kunskap inom organisationer 

Kunskap är ett begrepp med många olika definitioner (Nonaka, 1994). Denna studie 
fokuserar på Nonakas syn på kunskap, att det är en legitim uppfattning (justified true 
belief). Kunskap och information används ofta som synonymer till varandra, vilket kan 
leda till en felaktig uppfattning om vad kunskap är (Nonaka, 1994). Nonaka, Toyama och 
Konno (2000) menar att kunskap skapas genom sociala interaktioner mellan individer 
och organisationer och att den därmed är dynamisk. Vidare anses kunskap bero på tid och 
plats, vilket innebär att den är kontextspecifik (Nonaka et al., 2000). Den specifika 
kontexten skiljer kunskap från information. Då kunskap är kopplat till mänsklig handling 
anses den vara social, vilket i sin tur innebär att den är aktiv och subjektiv i sin natur 
(Nonaka et al., 2000). När information tolkas av individen, sätts i kontext och förankras 
med individens föreställningar och åtagande så omvandlas det till kunskap (Nonaka et al 
2000). Nonaka menar, utifrån Polanyis (1966) distinktion av kunskap, att det finns två 
typer av kunskap: tyst och explicit, vilka redogörs för nedan. 

2.1.2 Explicit och tyst kunskap 

Explicit kunskap är kunskap som kan formuleras i ord eller siffror och kan delas genom 
dokument, datafiler eller specifikationer och kan hanteras, lagras och överföras relativt 
enkelt (Nonaka et al. 2000). Denna kunskap går att beskriva, vilket gör den möjlig att 
uttrycka. I utvecklingssammanhang kan denna typ av kunskap överföras genom att den 
dokumenteras i ett program. Exempelvis kan en utvecklare beskriva vad den gjort så att 
resten av teamet vet att den uppgiften är klar. 
  
Tyst kunskap är till skillnad från explicit kunskap personlig och baserad på erfarenhet 
(Nonaka et al. 2000). Tyst kunskap är djupt rotad i handlingar, procedurer, rutiner, 
åtaganden, ideal, värderingar och känslor. Det är svårt att formulera tyst kunskap till 
andra, i form av ord, meningar eller formler (Nonaka et al. 2000). Haldin-Herrgard (2000) 
menar på att metoder likt lärlingstjänster, direkt interaktion, nätverkande och 
handlingslärande som inkluderar ansikte-mot-ansikte interaktion och praktiska 
erfarenheter, är effektiva metoder att överföra tyst kunskap på. Exempelvis är det väldigt 
svårt att beskriva för någon hur man cyklar. Den som vill lära sig cykla kan inte läsa sig 
till det eller få det berättat för sig. Det krävs att denne övar sig till den kunskapen. 
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Detsamma gäller ur systemutvecklingssammanhang, att det är svårt för en utvecklare att 
med ord beskriva hur denne har programmerat något för resten av teamet. 

2.1.3 Skapande och spridning av kunskap 

Den explicita och tysta kunskapen flödar kontinuerligt inom det tvärfunktionella teamet 
och Nonaka (1994) har utformat en modell, den så kallade SECI-modellen, vilken berör 
fyra olika sätt som denna kunskap överförs genom. Modellen är framtagen utifrån ett 
organisationsperspektiv men författarna i denna studie har valt att ytterligare fokusera 
den mot ett team-perspektiv i syfte att göra den mer tillämpbar. De fyra olika momenten 
i modellen är socialisering, kombination, externalisering och internalisering (Nonaka, 
1994). 
  
Socialisering möjliggör att tyst kunskap konverteras genom interaktion med andra 
individer, exempelvis mellan individerna i ett arbetsteam (Nonaka, 1994). Utifrån 
modellen sker överföringen från tyst kunskap till tyst kunskap. Detta innebär att genom 
utbyte av erfarenheter, skapas en gemensam syn på hur man ska tänka och utföra 
uppgifter inom teamet. Nonaka (1994) poängterar att en individ även kan erhålla tyst 
kunskap utan kommunikation genom språk. Överföringen sker istället genom att 
medlemmarna i teamet observerar och lär sig av varandra, exempelvis genom 
parprogrammering (Nonaka (1994). Erfarenheter är därmed nyckeln till att förvärva tyst 
kunskap och erfarenheter som inte delas inom arbetsteam leder till att det blir svårt för 
teammedlemmar att dela samma tankeprocess (Nonaka et al. 2000).  
  
Externalisering innebär att tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap (Nonaka, 1994). 
Detta kan ske genom att en teammedlem använder olika exempel som kan beskriva 
budskapet. Nonaka (1994) menar att det är lättare för en individ att förstå, om den andra 
individen kan sätta den nya kunskapen i perspektiv med något individen kan relatera till. 
Exempelvis använder systemutvecklingsteam user-stories, vilket är 
uppgiftsbeskrivningar för att definiera krav (Silva, Martin, Maurer & Silveira, 2011). 
Detta hjälper teamet förstå och förmedla vad som ska utvecklas. Marwick (2001 ref. Lee 
& Kelkar, 2013) beskriver även att det vid team-konversationer kan ske en överföring 
mellan tyst kunskap till explicit kunskap, genom att teammedlemmar vid dessa samtal 
diskuterar och problematiserar och gemensamt kommer fram till lösningar. Således får 
samtliga medlemmar i teamet en delad syn på vad som behöver göras. 
  
Kombination är en social process som innebär att explicit kunskap används för att skapa 
ny explicit kunskap (Nonaka, 1994). Detta sker genom att två eller flera teammedlemmar 
utbyter och kombinerar explicit kunskap vilken kan hämtas såväl externt som internt, 
vilket leder till ny sådan skapas. Den nya explicita kunskapen kan sedan överföras till 
övriga teammedlemmar. Exempelvis kan detta ske genom möten och dokument (Nonaka 
et al 2000). 
  
Internalisering syftar till processen att personifiera explicit kunskap till tyst kunskap, 
vilket har en nära koppling till learning by doing (Nonaka, 1994). Genom att en 
teammedlem läser igenom den dokumentation teamet har och reflekterar över dess 
innehåll, kan den explicita kunskapen omvandlas till tyst kunskap genom handling. 
Dokumentationen kan hjälpa medlemmarna i teamet att skapa sig en kunskapsram kring 
deras uppgift, för att sedan lära sig i praktiken och skapa sig en egen uppfattning om hur 
saker och ting ska utföras (Nonaka & Konno, 1998, ref. Lee & Kelkar, 2013). 
  



6 
 

Organisatorisk kunskap skapas, utifrån denna modell, när alla fyra moment tillämpas av 
en organisation och bildar en kontinuerlig cykel (Nonaka, 1994). Ur denna studies 
perspektiv innebär det att ett arbetsteams explicita och tysta kunskap skapas och överförs 
när de fyra momenten tillämpas av arbetsteamet och bildar en kontinuerlig cykel.  

2.2 Agila metoder 
De agila metoderna grundar sig i ett gemensamt synsätt, Agile software Development, 
vilket skapades av 17 ledande profiler för agila metoder (Fowler & Highsmith, 2001). 
Det agila synsättet för systemutveckling kom att definieras utifrån ett manifest med fyra 
centrala punkter: 
  
● Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
● Fungerande Programvara framför omfattande dokumentation 
● Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar 
● Anpassning till förändring framför att följa en plan 
 
(Fowler & Highsmith, 2001) 
  
Manifestet beskriver vad det agila teamet ska värdesätta och vad som ska prioriteras om 
ett val framtvingas. Individer och interaktioner värdesätts exempelvis högre i jämförelse 
med processer och verktyg (Fowler & Highsmith, 2001). Förespråkare av de agila 
metoderna menar att principerna ska fungera som ett ramverk för hur ett team kan 
implementera och nyttja ett agilt angreppssätt, för att garantera att en färdig produkt 
levereras. Vidare ska ett agilt angreppssätt främja en relation mellan utvecklarna och 
intressenter för projektet (Fowler & Highsmith, 2001). 

2.2.1 Utvecklingsteam som tillämpar scrum 

Scrum definieras enligt Schwaber och Sutherland (2017) som ett ramverk inom vilken 
människor kan hantera komplexa problem och på ett produktivt och kreativt sätt leverera 
produkter med högsta möjliga värde. Scrum är ett ramverk inom det agila arbetssättet där 
fokus ligger på en iterativ och agil utvecklingsprocess, vilken bygger på öppenhet, 
transparens och samarbete inom och mellan utvecklingsteamen och kunderna (Schwaber 
& Sutherland, 2017). 
  
Ett scrum-team består i teorin av en produktägare, ett utvecklingsteam och en scrum-
master (Schwaber & Sutherland, 2017). Detta team är självorganiserat, vilket innebär att 
de själva bestämmer hur arbetet ska utföras på bästa sätt istället för att styras av andra 
utanför teamet. Individerna i teamet anses tillsammans besitta de kompetenser som krävs 
för att utföra sina uppgifter, och är därmed oberoende. Ett scrum-team är utformat på 
detta sätt för att anses optimera flexibilitet, kreativitet och produktivitet (Schwaber & 
Sutherland, 2017).  

2.3 Kunskapsöverföring inom agila team 
Agila organisationer använder sig av tvärfunktionella team, vilket innebär att personer 
med olika kunskapsspann och olika styrkor sätts ihop i ett och samma team (Chau, Maurer 
& Melnik, 2003). Exempelvis kan ett utvecklingsteam bestå av en scrum-master, en 
produktägare och fyra utvecklare. 
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Agila metoder medför att explicit kunskap bör ägas kollektivt inom teamet, vilket innebär 
att vem som helst inom teamet kan uppdatera dokumentation när denne noterar att den 
inte är tidsenlig. Chau et al. (2003) menar att dokumentationen tenderar att inte bli 
uppdaterad i samma utsträckning om det endast är en viss teammedlem som kan 
uppdatera dokumentationen.  

Ju mindre dokumentation ett team har desto mindre ansträngning krävs för att uppdatera 
den och hålla den tidsenlig (Chau et al., 2003). För att kompensera för den minskade 
dokumentationen uppmuntrar agila metoder starkt direkt och frekvent kommunikation 
och samarbete i möjligaste mån, för att utnyttja den tysta kunskapen inom teamet. Chau 
et al. (2003) noterar dock att dokumentation kan spela en större roll i större agila 
organisationer, eftersom ansikte-mot-ansikte-kommunikation och samarbete är besvärligt 
i sådana organisationer. Kavitha och Ahmed (2011) menar att avsaknaden av 
dokumentation i agila team leder till att de erfarna individerna i det agila teamet spenderar 
mycket tid till att ständigt besvara samma frågor. De menar även på att ytterligare effekter 
av denna avsaknad av dokumentation leder till att kunskap går förlorad när erfarna 
teammedlemmar lämnar projekt, att det är mindre stöd för att återanvända lösningar samt 
att den organisatoriska kunskapen hämmas till viss del (Kavitha & Ahmed, 2011).  

Agila metoder lägger mer fokus på informella praktiker än formella (Maleej & Happel, 
2008). Maleej och Happel (2008) nämner parprogrammering som ett exempel på en 
informell praktik, vilket innebär att två programmerare arbetar framför en dator och 
utformar, kodar och testar en programvara tillsammans. Att agila team använder 
parprogrammering stöds av Dorairaj, Noble och Maliks (2012) studie där 
parprogrammering var ett sätt för teammedlemmarna att överföra kunskap genom. Andra 
studier visar på att parprogrammering och regelbundna möten minskar risken att kunskap 
förloras (Chau et al., 2003).  

Agila metoder gynnar kontinuerligt lärande genom att agila team använder sig av 
retrospektiv-möten, reflekterande arbetsmöten och översiktfaser (Chau et al., 2003). 
Dessa möten används såväl i slutet av projektet som under projektets gång. 
Retroperspektiv möjliggör att de välfungerande delarna och de mindre välfungerande 
delarna av ett projekt diskuteras och tas itu med, vilket kan förhindra att de sker i nästa 
projekt (Chau et al., 2003).  De agila metoderna gynnar även kontinuerligt utbyte av 
kunskap genom möten likt daily standups, där varje utvecklare i teamet presenterar vad 
de har gjort sedan det förra mötet samt berättar om de upplever något hinder i sitt arbete 
(Schwaber & Beedle, 2002). Detta möjliggör att personerna i teamet vet vem de ska 
kontakta när de ska arbeta med delar av projektet som de inte är bekanta med, samt att de 
får veta vad övriga teammedlemmar arbetar med (Chau et al., 2003). Dorairaj et al (2012) 
kom i sin studie fram till att agila teammedlemmar använder bland annat daily standups 
och retrospektivmöten, vilket stödjer det Chau et al. (2003) skriver om agila team och 
dess möten. Schwaber och Beedle (2002) föreslår att scrum-masters från olika projekt 
möts upp för att ta del av varandras lärdomar och erfarenheter i syfte att kontinuerligt 
utbyta kunskap. 

Chau et al. (2003) menar att verktyg likt Wiki Webs kan vara lämpliga för agila team att 
lagra explicit kunskap. Det som lagras i dessa Wiki Webs är decentraliserat för alla inom 
teamet, vilket innebär att vem som helst inom teamet kan uppdatera innehållet i verktyget. 
Detta underlättar för teamet att hålla detta kunskapslager tidsenligt (Chau et al., 2003). 
Detta stödjs av Dorairaj et al. (2012) studie som kom fram till att teammedlemmar i 
distribuerade agila projekt överför kunskap genom att använda verktyg likt Wikis. 
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2.3.1 Faktorer som påverkar kunskapsöverföring inom agila team 

Kultur 
 
Forskare har uppmärksammat organisationskultur som ett potentiellt hinder för att 
kunskap effektivt ska kunna skapas, användas och överföras i en organisation (De Long 
& Fahey, 2000; Leonard Barton, 1995; Pan & Scarborough, 1999, ref. Ipe, 2003). Nonaka 
& Takeuchi (1995, ref. Ipe, 2003) menar att organisationens kultur påverkar tankesättet 
och handlingen hos varje anställd inom organisationen. Kultur föreslår vad man bör och 
inte bör göra när det gäller att kommunicera och behandla kunskap inom en organisation. 
Vidare formar organisationens kultur de anställdas uppfattningar och beteenden, bland 
annat genom att inrätta en omgivning för sociala interaktioner inom organisationen (Ipe, 
2003). Att kultur påverkar kunskapsöverföringen inom agila team stöds av Razzak och 
Ahmed (2014). Razzak och Ahmed undersökte kunskapsöverföring inom agila, 
distribuerade team och kom fram till att kultur spelar en viktig roll sett till hur väl 
kunskapsöverföringen fungerar. Medlemmarna i teamet hindrades till stor del av 
kulturella skillnader likt språk, vilket resulterade i kommunikationssvårigheter, 
missförstånd och brist på information. Ett annat kulturellt hinder var att 
teammedlemmarna arbetade i olika tidszoner (Razzak & Ahmed 2014).  
 
Verktyg och processer 
 
I en studie av Razzak och Ahmed (2014) framkom att agila, distribuerade team överför 
kunskap genom att använda olika verktyg och processer, vilka ansågs vara av stor vikt 
för deras kunskapsöverföring. Dessa verktyg och processer var parprogrammering, daily 
standups, olika typer av kunskapslager, veckovisa sprint-statusar, online-konferenser, 
gemensamma chattrum, tekniska forum, elektroniska tavlor och rotationer. 

Kunskapslager används för att överföra kunskap mellan lokala och utspridda 
teammedlemmar. I dessa kunskapslager finns mycket av den uppgifts- och 
produktrelaterade kunskapen. Exempel på kunskapslager som teamen använde i denna 
studie var: JIRA, Wiki, Redmine, Confluence och GitHub. Dessa typer av kunskapslager 
erbjöd effektiva mekanismer för att komma åt kodifierad kunskap. I studien framkom att 
parprogrammering var viktigt för skapandet och överförandet av kunskap mellan 
utvecklarna i de agila teamen, i både de lokala och de globala, utspridda teamen. 
Teammedlemmarna använde kommunikationsverktyg likt Skype för att kunna dela skärm 
mellan varandra.  
 
Scrum-möten användes för att överföra kunskap om hur projektet fortskridit mellan 
teammedlemmarna.  De utspridda teamen i Razzaks studie använde sig av 
kommunikationsverktyg likt Internet Relay Chat (IRC) och Skype för detta. Genom daily 
standups, veckovisa sprintstatusmöten och online-konferenser kunde de lokala teamen 
överföra kunskap till de utspridda teammedlemmarna och vice versa. Teamen använde 
sig av rotationer mellan teammedlemmarna i syfte att underlätta kunskapsöverföringen. 
Vidare använde sig teamen av gemensamma chattrum och forum för att överföra kunskap 
mellan teammedlemmarna. Chattrummen användes för en snabbare kommunikation 
mellan medlemmarna gällande specifika problem som behövde lösas på kort tid. Forumen 
var ofta ämnesspecifika nätverk mellan medlemmar. De är självorganiserade grupper som 
består av individer som överför kunskap och erfarenheter. Dessa forum hjälper utspridda 
team att lösa problem och effektiviserar teamens kommunikation. 
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Kommunikation  
 
Razzak och Ahmed (2014) menar att kommunikation är en nyckelfaktor för 
kunskapsöverföring inom agila team. Detta stärks av D. Mishra och A. Mishra (2009) 
studie som förmedlar att agila projekts framgång beror på kommunikation. 
Kommunikation definieras som att ge eller utbyta tankar, åsikter eller information genom 
tal, skrift eller symboler (D.Mishra & A. Mishra, 2009). 

Warkentin, Sayeed och Hightower (1997) menar att kommunikation kan vara synkron 
eller asynkron. Asynkron kommunikation sker via medier, exempelvis internetforum och 
mail. Synkron kommunikation innebär direktkontakt mellan individer. Utöver att samtala 
ansikte-mot-ansikte, anses även funktioner likt telefonsamtal och videokonferenser hit 
(Warkentin et al., 1997).  Ett agilt utvecklingsteam kan exempelvis använda sig av 
dagliga standup-möten för denna typ av kommunikation. 
 
Cockburn (2006) menar på att ansikte-mot-ansikte-kommunikation via en whiteboard-
tavla är det mest effektiva sättet att kommunicera på. Detta anses bero på att metoden 
möjliggör omedelbar respons och signaler likt ansiktsuttryck (Cockburn, 
2006).  Whiteboardtavlan bidrar till att individerna på ett dagligt standup-möte visuellt 
kan illustrera och inta kunskap. Detta kommunikationssätt påminner om 
socialiseringmomentet i SECI-modellen. Detta stöds av Hayward (2002) studie där denne 
undersökte agila team som använde sig av elektroniska tavlor för att överföra kunskap på 
sina möten. 

2.3.2 Analysmodell  

Med utgångspunkt från tidigare litteratur har en analysmodell tagits fram där två 
övergripande analysnivåer utvecklats: Teamnivå och organisationsnivå. Inom dessa 
nivåer har tre underliggande faktorer identifierats, kommunikation, verktyg och processer 
samt kultur. Dessa har kategoriserats under de övergripande nivåerna utifrån var de ger 
störst effekt på ett utvecklingsteams kunskapsöverföring, där utvecklingsteamet arbetar 
med det agila arbetssättet scrum. Kommunikation påverkar enligt tidigare studier främst 
på teamnivå. Kulturen är ofta starkt kopplad till strategier och beslut som fattats på 
organisationsnivå. Verktyg och processer placeras under organisationsnivå då det är en 
organisation som tillhandahåller och bestämmer vilka av dessa som utvecklingsteamet 
ska använda sig av. 
 

 
 
Figur 1 - Faktorer som påverkar kunskapsöverföring inom team- och organisationsnivå 
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3. METOD 
I följande kapitel presenteras och motiveras studiens ämnesval, genomförande och 
tillvägagångssätt. En beskrivning ges gällande insamling av resultatet samt hur denna 
har sammanställts och analyserats. Slutligen förs en diskussion gällande studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet. 

3.1 Val av ämne 
Innan denna studies start diskuterades olika ämnesförslag och efter att ha övervägt ett 
antal förslag valdes kunskapsöverföring inom agila metoder som ämne. Då ett agilt 
arbetssätt tillämpas inom flertalet av dagens organisationer samt att vi båda har vänner 
som arbetar med scrum och uttryckt både nöje och missnöje, växte intresset att undersöka 
ämnet närmare. För att kunna studera ämnet djupgående och få flera perspektiv på 
arbetssättet, fann vi det lämpligt att göra en flerfallsstudie där vi kunde intervjua 
teammedlemmar från olika team inom olika typer av företag.  

3.2 Forskningsansats 
I denna studie har en deduktiv forskningsansats använts. Den deduktiva ansatsen är det 
vanligaste förhållningssättet mellan teori och empiri. Genom att ta del av tidigare 
forskning och teorier inom kunskapsöverföring, agila metoder och scrum, byggdes den 
teoretiska referensramen upp. Första delen innefattade tidigare studier inom ämnet för 
kunskap och definierade två olika typer av kunskap, tyst respektive explicit kunskap 
enligt Nonaka (1994). Andra delen i den teoretiska referensramen behandlade agila 
metoder, scrum-ramverket och hur kunskapsöverföring sker inom agila team. För att 
besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes en kvalitativ studie, vilket innebär att 
det finns ett flertal verkligheter som kan vara sanna, forskaren strävar efter en bild av 
verkligheten och försöker förstå denna och erhålla en helhetssyn (Bryman, 2011).  

3.3 Flerfallsstudie  
För att kunna närma oss hur kunskapsöverföring sker inom agila team valde vi att använda 
oss av en flerfallsstudie där data samlades in från fyra olika kunskapsintensiva företag. 
Det största fallet i studien utfördes hos företaget Tromb som har huvudsaklig verksamhet 
inom digital affärs- och systemutveckling. Våra ytterligare tre fallföretag ägnar sin 
verksamhet inom informations- och kommunikationsteknik, IT och affärsutveckling. 
Fallstudier ägnar uppmärksamhet åt hur relationer och sociala processer i detalj fungerar 
i sociala sammanhang. Styrkan i en fallstudie är att den ger forskaren möjlighet att 
undersöka relationer och processer som förklara den aktuella situationen (Denscombe, 
2018). Anledningen till att vi valt ut just dessa företag är att de arbetar med 
kunskapsöverföring på högre nivå inom företaget och är måna om att investera i sin 
interna kompetens. Valet av fyra fallstudieföretag är för att få ytterligare perspektiv och 
en bättre helhetsbild inom ämnet, då enbart ett fallföretag inte hade kunnat bidra till 
samma bredd. 
  
För att hitta lämpliga fallföretag hade vi några kriterier. För att kunna närma oss ett team 
under en treveckorsperiod behövde vi hitta ett företag med geografisk närhet till den stad 
där vi arbetade med studien. Nästa kriterium var att teamet tillämpade scrum i sitt 
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arbetssätt, var tvärfunktionellt sammansatta och att företagen i sina strategier arbetade 
med kunskapsöverföring och hade rutiner för detta som vi kunde undersöka. Eftersom vi 
ville bidra till den befintliga litteraturen inom agila metoder och kunskapsöverföring, var 
en flerfallsstudie med verksamhet inom olika inriktningar ett lämpligt angreppssätt för 
oss. Tromb låg nära förankrat till den plats där vi genomförde vårt arbete och blev således 
det större fallföretaget i studien. 
  
De andra fallföretagen vi kontaktade som vi valt att kalla företag Anacott Steel, Bluestar 
och Teldar Paper, är samtliga internationella företag och tillämpar ett agilt arbetssätt med 
specifik tillämpning av scrum inom sina team. Företag Teldar Paper kontaktades via 
telefon och snabbt därefter bokade vi in ett möte. På mötet träffade vi den person som var 
scrum-master för team Teldar varvid vi kunde boka in intervjuer med samtliga 
medlemmar i teamet, vilket var den plats alla intervjuer med teammedlemmarna hölls. 
Anacott Steel och Bluestar kontaktades via telefon där vi fick tag på nyckelpersoner som 
kunde slussa oss vidare till scrum-master för respektive team. 
  
I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa följdfrågor 
och diskutera vissa fenomen med deltagaren. Frågorna gav utrymme för öppna svar från 
intervjupersonerna inom ämnets ramar. Utformandet av frågorna gjordes med avsikten 
att nå bredd och ökad djupförstålese. För att erhålla en djup och mer detaljerad inblick i 
processen inom kunskapsöverföring i den agila kontexten, ville vi intervjua individer med 
olika roller inom de olika teamen.  

3.4 Litteraturundersökning  
För att få en övergripande bild av examensarbetets ämne samt tidigare forskning har en 
litteraturstudie genomförts. Information hämtades från vetenskapliga artiklar, 
akademiska tidskrifter och böcker inom ämnet, hämtade från databaser som Scopus, 
Emerald Insight och Google Scholar. För att hitta relevanta artiklar användes sökord som 
Knowledge Management, Knowledge Transfer, Agile Methods, Scrum, Knowledge 
Intensive firms. Sökorden kombinerades därefter med varandra i ett flertal sökningar. De 
böcker som använts kommer från Luleå Tekniska Universitetsbiblioteket och internet via 
de databaser som använts. I arbetet med att hitta både gammal och ny forskning och för 
att identifiera aktuella problem inom de olika ämnesområdena (agila metoder, scrum och 
kunskapsöverföring), har akademiska tidskrifter som Journal of Knowledge 
Management, Information and Organization och IEEE Software använts.  

3.5 Datainsamling   
Data som samlas in till studien utgår från tre metoder: intervjuer, observation och 
dokumentstudie. För att kunna studera explicit respektive tyst kunskap i förhållande till 
ett agilt arbetssätt, valdes därför olika tillvägagångssätt för att samla relevant data. 

3.5.1 Deltagande observation  

Att mäta och studera tyst kunskap är inte en helt enkel process eftersom tyst kunskap 
utgår från en individs tidigare erfarenhet och tar sig i uttryck i förhållningssätt, ett sätt att 
uppfatta information. Problemet med att undersöka tyst kunskapsöverföring är att den kan 
vara svår att ta vara på och uppmärksamma i vilka sammanhang en sådan process sker. 
Genom deltagande observationer utförde vi vår studie på Tromb i team Yosemite. 
  



12 
 

Att registrera observationer kräver att man använder sig av klassificeringar. Detta kan ske 
i form av att man skapar listor eller nedtecknar detaljerade beskrivningar (David & 
Sutton, 2016). För att kunna kartlägga den tysta kunskapsöverföringen, valde vi med stöd 
av Nonakas definition av kunskap, leta efter olika sociala interaktioner mellan 
teammedlemmarna, genom att försöka se på vilket sätt de diskuterade saker, löste 
problem, om det fanns några specifika jargonger eller normer och om dessa var specifika 
för teamet, eller till och med projektet. 
  
Då den teoretiska referensramen behandlar organisationskultur, kommunikation samt 
verktyg och processer som tre viktiga faktorer som påverkar hur kunskap hanteras och 
överförs på organisations- och teamnivå, valde vi att utforma en teoretisk analysmodell 
(figur 1). Utifrån analysmodellen kunde vi senare under våra observationer utgå från 
denna och ta del av den dynamik och atmosfär som fanns inom teamet och hur de 
kommunicerade med varandra, vilka verktyg de använde för att kommunicera och dela 
med sig av kunskap samt om det fanns några specifika processer inom projektet, hur de 
arbetade med scrum, på vilket sätt de genomförde sina möten, hur de arbetade, nära eller 
på olika platser. Ett exempel som kunde indikera en viss jargong var hur teamet pratade 
om projektet med termer som bara berörde projektet, något som en utomstående inte kan 
förstå. Ett annat exempel om hur vi kunde ta del av atmosfären var att känna efter om det 
var en avslappnad, stressig, positiv eller negativ stämning inom teamet samt med vilken 
attityd de bemötte sina arbetsuppgifter. Utifrån de faktorer vi observerat och antecknat 
fick vi efter mötena chans att ställa frågor till medlemmarna i teamet som deltog på mötet 
för att få en förklaring till ansåg vara intressant under observationen.  

3.5.2 Intervjuer  

Personliga intervjuer möjliggör tolkning av intervjupersonernas egna erfarenheter och 
upplevelser av ett fenomen. Kvalitativ forskning har ord som det centrala att analysera 
till skillnad från kvantitativ forskning som avser att analysera kvantitativ daga (David & 
Sutton, 2016). Kvalitativt intervjuande kräver att forskaren ägnar stor uppmärksamhet åt 
frågornas karaktär och den plats och tidpunkt som väljs för intervjun. Att ställa öppna 
frågor och skapa en öppen miljö i vilken intervjupersonerna känner sig bekväma kan vara 
en svår uppgift (David & Sutton, 2016). 
 
Intervjuguiden utformades med hjälp av den teoretiska referensramen, syftet och studiens 
forskningsfrågor.  Innan vi påbörjade intervjuerna utfördes en pilotintervju för att testa 
frågornas relevans och funktion. Pilotintervjun testades på en bekant till en av oss som 
var yrkesverksam och hade erfarenhet av att arbeta agilt och specifikt med scrum. Detta 
resulterade i att några av frågorna fick strykas och omformuleras då de inte uppfyllde sitt 
syfte i intervjuguiden. Pilotintervjun bidrog även till insynen om att svaren kunde skilja 
sig beroende på vem som intervjuades. 
 
Totalt genomfördes elva intervjuer: tre teammedlemmar från Tromb, fyra från Teldar 
Paper, två från Anacott Steel och två från Bluestar. Intervjuernas varaktighet varierade 
mellan 35 - 50 minuter, beroende på hur mycket tid deltagarna hade att avsätta. 
Intervjuerna med Tromb och Teldar Paper gjordes ute på företaget och resterande 
intervjuer utfördes med hjälp av Skype. 
  
Studiens syfte presenterades inledningsvis vid intervjuerna för att tydliggöra vår roll som 
öppna och lyhörda för informanternas berättelser. Innan intervjun meddelades 
informanterna om att de själva styrde över sin medverkan. Vi frågade även om tillåtelse 
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att spela in samtalet, vilket vi fick vid alla tillfällen. Samtliga intervjuer spelades in med 
ett inspelningsprogram på två datorer för att inte riskera att förlora insamlad information. 
  
Till en början valde vi att inta två roller som intervjuare, där den ena hade ledande roll 
och den andre en mer passiv roll utifrån intervjuguiden där den mer passiva hade 
möjlighet att ställa följdfrågor. Redan efter första intervjun valde vi att bygga om vårt sätt 
att intervjua, då vi fann att två intervjuare skapade en mer dialog-lik form och därmed en 
mer naturlig stämning i rummet. För att lätta upp stämningen och samtalet började vi med 
att ställa mer allmänna och enklare frågor om personen för att sedan gå vidare in på våra 
huvudfrågor. Allt eftersom intervjun fortlöpte kunde vi ställa passande för att anknyta till 
fynd i samtalet som vi ansåg vara intressanta för studien.   

3.5.3 Dokumentstudie   

Data för studien har även inhämtats via en dokumentstudie för att komplettera insamlad 
information från intervjuer och observationer. Kompletteringen avser information främst 
från Tromb och Teldar Paper i form av uppgifts- och processbeskrivningar som beskriver 
hur företaget tillämpar scrum och arbetar med olika aktiviteter inom organisationen. Vid 
fallstudie kan dokumentinsamling via skriftliga källor bidra till bakgrundskunskap och en 
helhetsbild av företaget och dess tidigare metoder för att överföra kunskap mellan 
anställda (Denscombe, 2018). För att få tillgång till företagens interna dokument valde vi 
att med försiktighet uttrycka en förfrågan om vi kunde få tillgång till materialet, vilket vi 
fick från Tromb och Teldar Paper. 

3.6 Analysmetod 
Resultatet sammanställdes med hjälp av inspelningarna från varje intervju. Varje intervju 
transkriberades direkt efter samtalet genom att skriva ned det som sades. Därefter valde 
vi ut de delar ur intervjun som vi ansåg vara relevanta till studiens syfte. För att underlätta 
analysarbetet har den teoretiska referensramen och resultatet struktureras med hjälp av 
två nivåer: team- och organisationsnivå. Därefter har vi tillämpat en tematisk 
analysmetod vilket innebär att vi har valt ut nyckelord i intervjumaterialet som har delats 
in i olika teman, vilka låg till grund för tolkningen som senare presenterades i resultatet. 
  
Studien har i resultatkapitlet först presenterat datainsamlingsmaterialet från de fyra olika 
fallföretagen där varje fallföretag är beskrivet var för sig. Efter varje resultatavsnitt har 
en inomfallsanalys utförts för att analysera dess olika egenskaper och vad som är 
utmärkande för varje fall. Enligt Miles & Huberman (1994) är karaktärsdragen för en 
inomfallsanalys (within-case analys) att upptäcka vad som är intressant för forskningen 
samt beskriva och förklara fallet. Inomfallsanalyserna görs i enlighet med Miles och 
Huberman (1994), för att upptäcka, beskriva samt förklara de olika fallen, de fyra 
fallföretagens scrum-team. Efter varje inomfallsanalys har en kort sammanställning gjorts 
för de mest utmärkande egenskaperna inom respektive fall. 
  
En jämförelseanalys innebär att analysera fall i jämförelse till varandra. Enligt Miles och 
Huberman (1994) görs en jämförelseanalys (cross-case analysis) bland annat för att höja 
trovärdigheten för den eventuella generalisering som görs vid den kvalitativa forskningen 
samt för att djupare förklara och få en bredare förståelse inom ämnet. I denna studie har 
en jämförelseanalys gjorts för att öka studiens trovärdighet och överförbarhet samt att ge 
ett holistiskt perspektiv på forskningsfrågorna. Enligt Miles och Huberman (1994) 
underlättar en jämförelseanalys till att en djupare förståelse därmed kan nås.  
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3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
För att bedöma trovärdigheten i rapporten har studien utgått från tillförlitlighet och 
överförbarhet. Inom den kvalitativa metoden benämns ofta trovärdighet och 
tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet (Merriam, 2009). Trovärdighet innebär 
att studiens resultat överensstämmer med verkligheten. För att uppnå trovärdighet finns 
olika strategier. Ett vanligt sätt att öka trovärdigheten vid kvalitativ forskning är 
responsvalidering (Denscombe, 2018). Efter att intervjuerna transkriberats och 
sammanställts gavs därför deltagarna återkoppling för hur deras svar hade tolkats. 
Ytterligare åtgärder som gjordes för att öka studiens trovärdighet var att intervjuguiden 
utformades genom öppna frågor och ledande frågor undveks. Genom att ställa öppna 
intervjufrågor hade deltagarna möjlighet att svara fritt och då deras namn inte skulle 
framgå i studien ökade chanserna för att deras svar skulle vara ärliga. Tillförlitlighet 
innebär att det ska finnas överensstämmelse mellan de teoretiska idéer som utvecklas av 
forskaren och de observationer som denne gör (Bryman, 2011). Tillförlitlighet handlar 
om att visa att forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan ”se” 
och bedöma när det gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga beslut, 
vilket ska fungera som ett substitut för möjligheten att upprepa forskningen (Denscombe, 
2018). För att uppnå detta har vi försökt ge en tydlig redogörelse för metoder, analys, 
beslutsfattanden och detaljer för att visa hur våra undersökningslinjer ledde fram till 
särskilda slutsatser. Kvalitativa forskare uppmanas att producera det som kallas ”thick 
descriptions”, det vill säga, fylliga eller täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en 
kultur. Eftersom alla team och individer som finns inom en enhet är unika och besitter 
olika erfarenheter kan det i vissa fall vara svårt att generalisera resultatet till andra 
situationer. För att öka studiens överförbarhet har utförliga beskrivningar gjorts av 
respektive fallföretag, teamets sammansättning och roller. 
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4. RESULTAT 
I kapitlet presenteras resultatet av det resultat som inhämtats från samtliga företag. 
Kapitlet inleds med att beskriva det större fallföretaget Tromb för att sedan presentera 
resultatet från våra observationer och intervjuer. I senare avsnitt presenteras resultatet 
från de intervjuer vi haft med företag Anacott Steel, Bluestar & Teldar Paper. Varje 
avsnitt i kapitlet följs av en inomfallsanalys för respektive fallföretag. 

4.1 Företag Tromb 
Tromb startades 2013 och ett relativt ungt företag som växt mycket under senaste åren, 
både mätt i antal anställda och städer de är verksamma i. Tromb har sitt säte i Norrbottens 
län, Piteå och har kontor i Stockholm, Luleå och har nyligen startat upp sitt kontor i 
Skellefteå. Företaget har därmed mött interna och strukturella förändringar. Den aktuella 
kundbasen består av både stora koncerner och mindre bolag. Tromb har valt att rikta in 
sig på teknisk kompetens med affärs- och verksamhetsförståelse i kombination med UX-
design och digital affärsutveckling. 

4.1.1 Organisation 

Då Tromb är ett konsultföretag, bedriver de flertalet projekt hos olika kunder. Team 
Yosemite som vi följt i vår studie, arbetade vid tillfället med robotisering och 
automatisering inom en av kundens avdelningar. I sitt dagliga arbete jobbar teamet 
självständigt med att fatta egna beslut om sprintar och utvecklingsarbete i samarbete med 
produktägaren, som i detta fall var anställd hos kunden. Teamet och produktägaren har 
själva möjlighet att påverka och bestämma olika faktorer, exempelvis hur mycket 
tidsåtgång som behövs för olika uppgifter eller hur vilka arbetsuppgifter som ska 
prioriteras först. Personerna i teamet har även egen bestämmanderätt över beslut såsom 
arbetsuppgifter, arbetsmetoder och planering av aktiviteter utan att involvera högre 
instans. Teamet är tvärfunktionellt i den utsträckning att personerna har olika roller, 
kunskapsspann och specialistkunskaper. Specialistkunskaper hänger inte samman med 
vilken roll de har i teamet, utan utvecklarna har olika kompetenser inom programspråk 
vilket gör dem duktiga på olika områden och problemlösningar inom dessa. Teamet har 
en egen scrum-master/projektledare som har i uppgift att hjälpa teamet att nå resultat och 
önskvärd produkt till kunden genom att coacha, undanröja eventuella hinder och se till 
att allt rullar på smidigt. I varje team finns dessutom en Technical Leader (tech lead) som 
ansvarar för att leda den tekniska riktningen i vilken teamet ska ta vägen i det aktuella 
projektet. Tech lead har uppgiften att ta fram en teknisk vision inom projektet som med 
hjälp av teamet ska kunna realiseras. Sammansättningen av teamet beror på 
teammedlemmarnas kompetens utifrån vilken plattform personen jobbar eller tidigare har 
jobbat med. På företaget är det viktigt att alla konsultar, oavsett yrkesroll. Syftet är att 
alla ska vara ute i verkligheten, men också för att bidra till intjänande.  

4.1.2 Kunskapsöverföring inom organisationen 

På företaget finns olika aktiviteter för att fastställa att kunskap och innovation främjas 
och sprids inom organisationen genom olika roller och aktiviteter: Brown Bag-möten, 
möten mellan tech leads och Tromb Development Experts och som genomsyrar varje team 
inom organisationen. 
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4.1.3 Teamet 

Vi fick förmånen att följa med team Yosemite under tre veckor. Teamet består av en 
scrum-master, en tech lead, tre utvecklare och en produktägare. Teammedlemmarna 
varierar mellan att sitta tillsammans på det egna kontoret och andra platser, vilket gör att 
de kan vara både samlade och utspridda. Teammedlemmarna har varierande erfarenhet 
inom systemutveckling och olika specialistkunskaper.  
 

 
 

Figur 2 - Sammansättning av team Yosemite 

4.1.4 Scrum inom teamet  

Tromb beskriver att de har valt att arbeta med en förenklad metod av scrum med syfte att 
välja den struktur som bäst passar dem då teamet. Istället för att fullskaligt följa scrum 
ramverket har team Yosemite sin egen process. 

  

 

 
Figur 3 - Team Yosemites tillämpning av scrum i sin arbetsprocess 

 
Figuren beskriver hur en typisk sprint ser ut för teamet och vilka aktiviteter som sker i de 
olika stegen, vilka involverar daily standup, sprintplanering och retrospektiv.  Under 
denna process arbetar teamet intensivt för att utveckla den aktuella produkten. Under 
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sprintplaneringsmötet i steg två går teamet igenom de olika kraven som de fått från 
produktägaren vilket sker i verktyget JIRA. Mellan steg två och tre hålls ett eventuellt 
retrospektiv-möte där teamet blickar tillbaka på föregående sprint för att kunna förbättra 
den aktuella sprinten. Därefter startar sprinten i steg fyra och avslutas i steg åtta. I steg 
fem hålls en eventuell sprintdemo mellan produktägaren (PO), scrum-master (SM) och 
utvecklingsteamet vilket innebär en typ av kontroll för att säkerställa att hela teamet har 
en gemensam uppfattning om projektet. Steg sex är uppdelad i två testfaser för att 
kontrollera att den nya produkten fungerar som den ska och i steg sju skickas information 
ut hos kunden om den nya applikationen och slutligen i steg åtta avslutas sprinten. 

4.1.5 Observationer av teamets aktiviteter  

Efter överenskommelse med scrum-master (T1) vilket också var den person vi bokade in 
samtliga möten och intervjuer med, hade vi vår första träff med teamet en vecka efter 
första planeringsmötet med Tromb. Sammanlagt fick vi sex tillfällen för observationer 
varav ett uteblev på grund av en händelse i projektet som gjorde att sista tillfället med 
teamet uteblev. Vi fick möjligheten att få sitta med på olika aktiviteter som teamet hade, 
daily standups, sprintplanering och retrospektiv.  
 

 

Figur 4 - Observerade möten 

Aktivitet - Daily standup 

Mötet vi var med på var en daily standup vilket var ett återkommande planeringsmöte för 
teamet. Detta möte hölls varje dag i cirka 15 minuter (T2), men varade ungefär 30–40 
minuter vid våra besök, där alla i teamet gick igenom vad de hade arbetat med sedan 
föregående möte, vad de ämnade att göra för uppgifter under dagen, individuella tankar 
om projektet. Om det fanns några problem eller svårigheter var daily standup ett tillfälle 
för teamet att diskutera detta. På mötet hade utvecklarna inte så aktiv roll. Tech lead (T2) 
och scrum-master (T1) hade den mest aktiva rollen på samtliga möten, vilket innebar att 
de var oftast de som pratade, ställde frågor till övriga i teamet och följde mötets agenda. 
Som utomstående person var det svårt att förstå vad som sas på i rummet. Det var många 
termer och tekniska begrepp som exempelvis, code rewiev, merga och push fallback, som 
vi efter mötet fick chans att ställa frågor om. Det hjälpte oss att förstå vissa saker bättre 
och på så vis koppla ihop processer och händelser inom projektet. 

Ett återkommande verktyg teamet använde sig av var ett program, JIRA, som de synkade 
med tv-skärm från någon i teamets dator. JIRA liknande en variant av en whiteboard-
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tavla med en sidomeny i ett hörn. Sidomenyn innehöll flikar som ”backlog” och ”board” 
där backlog är en digital lista med arbetsuppgifter som produktägaren hade tagit fram till 
teamet. I boarden, vilket innebär teamets egen tavla, låg aktuella uppgifter som under en 
treveckorsperiod sedan skulle genomföras. JIRA-verktyget såg ut som en whiteboard-
tavla med olika fält med olika listade kategorier:  

• Att göra 
• Under arbete 
• Klart! 

Varje dag på teamets daily standup-möten, gick teamet igenom sin JIRA-tavla och de 
listade kategorierna där vissa uppgifter (saker att göra) som var listade flyttades från 
kategorin “under arbete” till “klart!” ifall något hade slutförts dagen innan. Den processen 
gick ganska smidigt och vi upplevde att det var ett bra sätt för teamet att uppdatera 
varandra om hur alla låg till med sina uppgifter i projektet. Vi såg även att eventuella 
funderingar som fanns hos utvecklarna i teamet “kom på tal” då alla tvingades berätta om 
sin uppgift och på så vis kunde diskuteras med de andra.  

Aktivitet - Sprintplanering 

Alla möten utom ett skedde ute hos kunden. Ett annat möte som vi fick vara med på 
kallades för sprintplanering, vilket innebär den fas i projektet där teamet går igenom 
backloggen tillsammans med produktägaren och beslutar om vad som ska genomföras 
och hur det ska genomföras. Sprintplaneringsmötet skedde på Trombs hemmakontor och 
på plats var tre utvecklare från teamet och tre deltagare via Skype vilka var produktägare, 
scrum-master och en team leader från Tromb.  

Produktägaren hade i förväg skapat olika uppgifter som lagts in i backloggen genom att 
ha brutit ned user stories till tasks. En user story är en kort beskrivning av vad en 
användare vill uppnå och är ett sätt att hantera kravställning utan att behöva skapa 
formella kravspecifikationer. Tasks, det vi här kallar för uppgifter, är tekniska 
specifikationer som produktägaren sedan brutit ned utifrån en user story. 

Vi noterade att samtliga från teamet satt tysta under hela mötet och att produktägaren 
hade den aktiva rollen. I detta projekt var produktägaren anställd hos kunden, något som 
kan variera mellan projekt. Produktägaren pratade mycket om vilka uppgifter som skulle 
göras i kommande sprint och gav förslag på olika problemlösningar för olika uppgifter 
samt berättade för utvecklingsteamet vad de behövde göra för att lösa de olika uppgifterna 
i sprintarna och i vilken prioritetsordning detta skulle ske. 

Vår uppfattning var att mötet till stor del handlade om att produktägaren pratade och 
förklarade saker för teamet, hur olika prioriteringar av arbetsuppgifter skulle ske och att 
stor vikt lades vid tidsestimering för de olika sprintarna i projektet, för vilken 
produktägaren själv i förväg gjort en egen uppskattning. 

Under mötet var syftet att backloggen skulle skärm-delas av produktägaren via Skype så 
att teammedlemmarna under mötet kunde se detta på en TV-skärm. Då tekniken strulade 
fick tech lead, som var fysiskt närvarande istället visa backloggen på sin egen dator för 
de övriga teammedlemmarna i rummet, vilket vi uppfattade som försvårande för övriga 
från teamet som var på plats. Syftet med att visualisera backloggen för teamet var att 
kunna visa vilka krav som skulle uppfyllas. Produktägaren gick punktvis igenom 
backloggen med medlemmarna och ställde stundvis kontrollfrågor till teamet. Denne gav 
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också ett räkneexempel muntligen för att beskriva ett problem för teamet varav vi aldrig 
uppfattade någon respons från teamet då de satt tysta och såg ut att fundera. 

Efter 40 minuter av mötet noterade vi att en av personerna lämnat Skype, vilket 
uppdagade sig först när produktägaren ställde en kontrollfråga. Därefter avslutade 
produktägaren mötet genom att fråga om teamet hade några frågor varvid tech lead var 
ensam om att ge en kortare respons tillbaka till produktägaren. Produktägaren bad därefter 
resten av teamet att vidareförmedla informationen under mötet till den person som hade 
lämnat. 

Aktivitet - Retrospektiv 

En sprint är en tidsbestämd period, tre veckor för teamet där de arbetar aktivt med utvalda 
uppgifter från backloggen som de lagt in i sin egen tavla. Retrospektiv är ett möte och ett 
tillfälle för hela teamet att återblicka och utvärdera den senaste sprinten. Mötet hölls ute 
hos kunden varav fyra personer från teamet närvarade, scrum-master, tech lead samt två 
av utvecklarna. Ingen medverkade via Skype denna gång. 

Samtliga i teamet satt vid bordet med blicken mot en tv-skärm där teamets retrospektiv-
tavla visades. Retrospektiv-mötet hölls med hjälp av samma verktyg som alla andra 
möten, JIRA. Scrum-mastern inledde mötet med att prata om förra veckans sprint i en 
kort sammanfattning om problem som uppstått och sådant som gått bra och punktvis gå 
igenom backloggen med frågor om vilka aktiviteter som skulle aktiveras eller stängas. På 
tavlan fanns fem kategorier för att utvärdera de olika uppgifterna: 

1) ”Det funkar… typ inte”  
2) ”Det funkar ganska dåligt och skapar irritation”  
3) ”Det funkar inte, behöver effektiviseras”  
4) ”Det funkar riktigt bra! Här behöver vi bara putsa”  
5) ”Så här vill vi ha det, fortsätt så!” 

Under mötet diskuterade scrum-master tillsammans med teamet den aktuella sprinten, 
saker som hade fungerat bättre i tidigare sprint och vad de ansåg skulle ta med sig metod- 
och tankemässigt framöver. Scrum-mastern skrev ned vad teamet kom fram till i ett 
Excelark. Tech lead diskuterade med två av utvecklarna om uppgifternas 
prioritetsordning i den aktuella sprinten. Tech lead uppmanade dem även till att 
kommentera kod som de hade åsikter eller frågetecken kring: ”tycker ni något ser konstigt 
ut i koden så sätt en kommentar bara” varav en i teamet (T3) responderade med att återge 
ett exempel om en uppgift i sprinten som var problematisk. Personen hänvisade till ett 
liknande problem denne haft i ett annat projekt från sin föregående arbetsplats och gav 
förslag på hur teamet kunde komma runt detta. När vi noterade detta på papper förstod vi 
inte hur det skulle lösas eftersom personerna i teamet använde säregna termer, men vi 
uppfattade det som om att denna person hade tagit med sig en erfarenhet från tidigare 
arbetsplats. Efter mötet fick vi veta att denne var ny på företaget och i teamet men tidigare 
hade arbetat med systemutveckling. Vi blev nyfikna och ställde fler frågor till T3 om hur 
T3 uppfattade sitt sätt att få kunskap om projektet, eftersom han bara hade jobbat med 
teamet knappt två månader, varvid denne berättade att code rewievs var det viktigaste 
sättet att ta del av och utbyta kunskap:  

”För mig är det jätteviktigt att kunna ta del av code rewievs så att man både 
kan kommentera och utvärdera den andres jobb om vad som är bra eller 
dåligt och själv få synpunkter på det man har gjort, allt annat är ganska lätt 
att sätta sig in i.” 
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Under mötet noterade vi även att T3 nämnde begreppet ”tomrader” vilket de skojade med 
varandra med en lättsam stämning, varav tech lead skrattade men var noggrann med att 
poängtera att det var viktigt med kvalitet vid formatering av kod och att det är något 
teamet måste bli bättre på. Vi frågade varför kodformateringen var viktigt och fick svaret 
av tech lead att det var en principsak, ”kod ska se snyggt ut”. 

4.1.6 Intervjuer 

Under våra observationstillfällen fick vi arbeta interaktivt i förhållande till teamet för att 
försöka fånga upp händelser, termer, jargonger och språk som vi ansåg vara intressanta 
för vår studie. Med interaktivt menar vi att förde anteckningar under mötet och samtidigt 
fick göra bedömningar och prioriteringar om vad som vi tyckte vad mest viktigt och ville 
fråga om, då alla i teamet snabbt lämnade möteslokalen efter att mötet avslutats. Vi fick 
göra tre intervjuer, samtliga mellan 40 - 50 minuter långa. Intervjuerna hölls med scrum-
master, tech lead och med en av utvecklarna. Vi fick även tid att prata med övriga 
personer från teamet efter observationstillfällena vilkas svar också har inkluderats i 
resultatunderlaget. 

På frågan om medlemmarna kunde berätta om hur kunskapsöverföring sker inom teamet 
svarade samtliga att ”daily standups” var det främsta sättet att snabbt få kunskap om vad 
som pågick i projektet och tech lead (T2) svarade att man på Tromb försöker arbeta med 
kunskapsöverföring för att ha koll på vad andra gör för att få en gemensam bild om hur 
uppgifter ska och kan utföras. T2 berättade att den gemensamma bilden är viktig inom ett 
system och inom projektet, speciellt om någon slutar på ett projekt för att kunna föra 
vidare kunskapen om projektet till nästa person som kliver in. T2 berättade att det är 
dennes uppgift att se till att man inom företaget arbetar med kunskapsöverföring och att 
alla har en gemensam bild om hur man sätter ihop ett visst projekt inom en viss plattform 
så att resten av teamet förstår hur de tillsammans ska genomföra något.  

Kunskapsöverföring inom teamet och organisationen 

Scrum-mastern (T1) berättade att företaget arbetar med ”Tromb Development Experts” 
där företaget har gjort en mall som sträcker sig över ett år för den person som har rollen 
i åtagande. Personen med rollen har i uppgift att omvärldsbevaka genom att vara 
uppmärksam för nyheter inom branschen och ta till sig dessa, vilket sker genom att hålla 
konferens två gånger per år där personen ska presentera olika tekniska spår som företaget 
ska välja ut och fördjupa sig inom.  

Inom varje projektteam på företaget använder de sig av en person med rollen som tech 
Lead, vilket är en person i teamet med huvudansvar för vilken teknik som väljs och på 
vilket sätt teamet ska arbeta. Tech lead har även i uppgift att lyfta de andra 
kompetensmässigt genom att se till att teammedlemmar lyfts fram och utvecklas, 
exempelvis genom egna önskemål från teammedlemman själv inom nya arbetsområden 
T1 berättar att syftet med en tech lead dessutom är att den person som har rollen också 
ska föra in nya kunskaper till teamet, exempelvis genom att samverka med tech leaders 
från andra team. I team Yosemite försöker teamet med jämna mellanrum hämta in nya 
teammedlemmar för att sprida kunskap och bredda kompetensen inom teamet, vilket 
innebär att de sällan är ett bestämt antal personer. 

T3 berättade att mycket av kunskapsöverföringen sker genom att teamet jobbar tätt intill 
varandra genom att titta hur andra har löst ett liknande problem eller genom prata med de 
andra i teamet. 
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”Vi sitter samlade i grupp och arbetar så det är mycket som blir löst genom 
att vi pratar ihop oss, man samverkar med övriga.” 

För att hela tiden ha en gemensam bild inom teamet, men också för att hämta kunskap 
från övriga delar inom organisationen berättar T2 att de brukar använda sig av ”brown 
bags” -en påse med lunch, vilket är en aktivitet där man inom företaget samlas under en 
lunch för att sitta ihop och diskutera ett specifikt ämne där en person har tagit på sig 
ansvaret att hålla en kortare föreläsning om detta. 

”Det kan handla om olika ämnen, exempelvis ny teknik eller att man dragit 
lärdomar från ett annat projekt som man vill dela med andra för att inte göra 
om samma misstag igen, eller visa något som gick jättebra som vi ska 
fortsätta arbeta med.” 

T1 berättar att aktiviteten är gynnsamt för teamet innan de ska kliva in i ett nytt projekt. 
T2 berättar att denne var anställd när företaget var nystartat och bara hade 10 anställda 
och att utmaningen ligger i att dela kunskap när företaget växer snabbt att. Tromb 
använder sig av interna kommunikationskanaler vilket T2 namnger som ”intern 
Facebook” där syftet är att alla på företaget kan diskutera olika ämnen. Samtliga i teamet 
nämner denna typ av forum som ett sätt att ta del av kunskap och det som händer, men 
främst när det gäller andra projekt inom företaget. De anställda kan även ansluta sig till 
olika grupper som de kan välj att bevaka för att hålla sig uppdaterade. 

” […] det är enkelt och prestigelöst, har jag stött på något eller har 
synpunkter på något, delar jag det. Det behöver inte vara så tvättat och 
borstat.” 

Dokumentation 

En annan fråga vi ställde var hur teamet gick tillväga för att säkra kunskapsöverföringen 
mellan personer och projekt, eftersom det agila arbetssättet i teorin uppmuntrar till mindre 
dokumentation. Utifrån våra observationer kunde vi se att mycket av den 
dokumentationen som skedde på mötena handlade om korta kommentarer i JIRA, vilka 
skrevs av scrum-mastern. Vi kunde inte se att någon annan från teamet förde egna 
anteckningar. T2 berättade att dokumentation är något som ofta uteblir inom projekt som 
är tidspressade, men att dokumentation är något som ska ske löpande i arbetet. En av 
anledningen till det är att det ska vara enkelt för en ny person som tillkommer i teamet 
eller någon annan som senare ska ta över projektet, att sätta sig in i projektet. En annan 
anledning till att dokumentationen uteblir är att det inte känns värt för stunden och att det 
finns andra saker som är viktigare just då.  

En av utvecklarna (T3) berättade att de har tillgång till system för att dokumentera 
information men att det inte utnyttjas i den utsträckning som det borde, men att det är ett 
resultat av att de är få i teamet, att det inte finns något direkt behov eftersom alla har 
kunskap om det mesta. T3 nämnde att de däremot försöker dokumentera saker som de 
anser vara viktiga. Den gemensamma bilden om dokumentation i teamet är att det dock 
ska finnas viktiga saker nedskrivet för att underlätta för nya personer som kliver in i 
projektet och att källan till den dokumentationen finns i JIRA. T3 belyser att 
dokumentation vid buggproblem är viktigt, att man försöker skriva ned vad som utförts 
ifall en person i framtiden stöter på samma problem.  

Samtliga i teamet berättar att det mest använda sättet att säkra kunskap i teamet är att göra 
kontroller på kod, något som de nämner som ”pull requests” vilket innebär att när en 
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person lägger in sin kod finns det alltid minst en person som tittat på koden, både för att 
var vara ett bollplank till personen, men också för att skaffa sig kunskap på andra delar i 
projektet eftersom man hela tiden måste reglera hur många personer som ska arbeta med 
ett visst projekt. T2 beskriver begreppet ytterligare och lägger dessutom till begreppet 
”pull rewiev”: 

“[…] pull rewiev innebär att vi går igenom de förändringar vi gjort i systemet 
och alla som inte har varit med i den delen av projektet granskar och ser om 
det finns några uppenbara fel, buggar eller missar eller hur man har tolkat 
kraven. Vi lägger in kommentarer till varandra, exempelvis om något är bra 
eller något vi borde titta närmare på. Här skulle jag säga att 
kunskapsöverföring går åt båda hållen; jag ser hur någon löst en viss typ av 
problem och personen får feedback av mig. När man suttit med ett problem 
en tid blir man ganska ingrottad på det och då är det bra att någon tittar på 
det med nya ögon. Det är att säkra kunskapsöverföring inom ett projekt. Men 
om man ser till högre nivå säkrar vi mer genom mer formell dokumentering” 

T3 berättar också att pull request är det bästa sättet för att skapa en gemensam bild inom 
projektet och få kunskap om vad de andra i teamet gör, eftersom allt som kodas granskas 
av varandra. T3 tillägger att allt fungerar smidigt då de inte är så många i teamet. En 
viktig del i kunskapsöverföringen inom teamet beror på samverkan mellan varandra, att 
teamet sitter på samma fysiska plats och arbetar, vilket gör det enkelt att prata ihop sig 
med grannen bredvid om hur denne löst ett problem. På samma sätt inhämtas ny 
information exempelvis som en person tagit med sig från tidigare projekt till ett nytt 
projekt. 

Kultur och specifika arbetsmetoder 

Tromb har en del nya anställda på företaget men också i teamet. Scrum-master och tech 
lead är de personerna som har arbetat längst på Tromb, av samtliga i teamet. Utvecklare 
T3 har varit anställd på Tromb ett år och T4 har varit anställd i knappt tre månader vid 
tidpunkten för vårt besök, men båda har erfarenhet inom branschen och har tidigare jobbat 
med systemutveckling. Vi ställer därför frågan om hur de fått företagsspecifik kunskap, 
(företagskultur, arbetsmetoder). T4 berättar om att denne från början direkt klivit in i 
projektet och fått lämpliga uppgifter att sätta sig in i och arbeta med och på det viset sätta 
sig in i sammanhanget, för att sedan utvecklas därifrån. När vi pratar om detta flikar T3 
in att en viktig del av kunskapsspridningen vilket gäller oavsett om man är ny eller inte, 
är att man själv ska försöka ta sig an områden som man inte har jobbat med för att bredda 
sin kunskap och insatt inom fler områden. Därför försöker teamet växla vilka personer 
med arbetsområden vilket de har i åtanke på sprintplanering då man gemensamt 
diskuterar och estimerar kommande arbetsuppgifter. Under estimeringen tar man hänsyn 
till att vem som helst i teamet ska kunna utföra arbetsuppgiften (T3) för att därefter 
kartlägga en person i teamet som är ansvarig för varje user story. Vem som är ansvarig 
för respektive user story är något teamet själva gör upp.  
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4.1.7 Inomfallsanalys - Tromb 

Det mest utmärkande i resultatet för Tromb är den lättsamma atmosfären, att de är delvis 
distribuerade, deras stora fokus på kunskapsfrämjande aktiviteter och att de har lägre 
kontinuitet i sin dokumentation. 

Atmosfären inom Tromb är dynamiskt och präglad av snabba beslutsvägar mellan både 
medlemmarna i teamet och teamet gentemot övriga enheter inom organisationen. Detta 
gäller även vid hantering av oväntade händelser där arbetsuppgifter snabbt omorganiseras 
efter behov genom att teamet pratar ihop sig och löser problemet tillsammans. En 
anledning till att beslut tas snabbt kan vara på grund av den informella atmosfär som finns 
inom teamet och organisationen eller att samtliga i teamet känner varandra och vågar 
framföra åsikter och synpunkter. Bekantskapen mellan teammedlemmarna kan även 
underlätta det gemensamma arbetet då de kan vara mindre beroende av synkron 
kommunikation som exempelvis möten som sker ansikte-mot-ansikte. Det informella 
arbetsklimatet förbättrar troligtvis också förutsättningarna för att arbeta agilt då 
arbetssättet grundar sig på öppenhet, kommunikation och transparens mellan 
medlemmarna. Den informella atmosfären kan bero på den kultur som finns inom 
organisationen men underlättas troligen också av att teamet består av relativt få personer. 

I resultatet framkom att teamet är delvis distribuerat genom att de ibland befinner sig på 
olika kontor, hos kunden eller på hemmakontoret. Även om de stundvis arbetar på olika 
platser tycks teamet ha en tydlig bild av hur målet ska nås, vilka mål som nåtts och 
eventuella hinder som uppkommer under arbetet. Var olika teammedlemmar befinner sig 
verkar inte direkt vara kopplat till hur väl kunskapsöverföringen sker och en rimlig 
anledning till det kan bero på att teamet består av relativt få personer samt att de flitigt 
använder informella kommunikationskanaler som intern Facebook eller gemensamma 
chattrum. Då ett agilt arbetssätt till betydande del bygger på överföring av tyst kunskap 
inom teamet, underlättar det att i största möjliga utsträckning arbeta ihop på samma 
fysiska plats vilket teamet stundtals gör. När de inte gör det kan enkelhet till olika verktyg 
för att kommunicera vara viktigt men det kan också undergräva att kunskap delas och 
sprids ifall verktygen blir för många. 

Tromb har stort fokus på kunskapsfrämjande aktiviteter. De gemensamma mötena såsom 
daily standup, sprintplanering och retrospektiv är viktiga för teamet och dessa fysiska 
träffar möjliggör kontinuerligt utbyte av explicit kunskap inom projektet Vid de tillfällen 
teamet arbetar på samma kontor möjliggörs också tyst kunskapsöverföring, samt 
omvandling av tyst kunskap till explicit. Detta sker genom att teamet träffas i informella 
sammanhang och delar med sig av sina erfarenheter, diskuterar och löser problem 
tillsammans. De gemensamma mötena som oftast sker ansikte-mot-ansikte kan bidra till 
att teamets synkroniserade bild av projektet, något som samtliga i teamet också uttryckte 
vara en fördel med det agila arbetssättet, då frekventa möten möjliggör att samtliga i 
teamet kan ta del alla händelser. 

Ytterligare exempel på kunskapsfrämjande aktiviteter är egna initiativ såsom Tromb 
Development Experts och Brown Bag-möten. Tromb arrangerar dessa för hela 
organisationen och det möjliggör kunskapsöverföring genom att teammedlemmar kan 
inhämta kunskap och erfarenheter utanför teamet. Samma gäller då tech leads från olika 
projekt träffas och byter tyst och explicit kunskap mellan varandra. 
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I resultatet framkom att teamet fokuserar mer på att slutföra sina arbetsuppgifter framför 
kontinuitet i dokumentation, vilket dels kan tänkas bero på att organisationen har få 
tydligt upprättade rutiner kring detta, vilket i sin tur kan bero på organisationens unga 
ålder. Avsaknaden av kontinuitet i dokumentation kan resultera i att det är svårt att tillföra 
nya teammedlemmar kunskap om, eller för dessa att sätta sig in i, det aktuella projektet. 
Det kan dessutom innebära att lärdomar som kan nyttjas i framtida projekt går förlorade, 
då detta är något som kommentering i kod eller interna, informella 
kommunikationskanaler ofta inte kan uppfylla. Å andra sidan ger mindre nedlagd tid på 
dokumentation mer utrymme för direkt och frekvent kommunikation, vilket teamet 
utnyttjar med sitt fokus på  kunskapsfrämjande aktiviteter.  

4.2 Företag Anacott Steel 

Anacott Steel är ett internationellt företag med över 5000 anställda och är en global 
leverantör av lösningar inom informations- och kommunikationsteknik för hälso- och 
sjukvården med fokus på integrering av arbetsflöden och intelligenta 
kommunikationslösningar. Företaget fokuserar på att hålla hög effektivitet och flexibilitet 
med hjälp av standardisering och globala team. För att upprätthålla detta investerar 
företaget i intern kompetens och kapacitet inom sina utvecklingsteam. Anacott Steel är 
en konsultorganisation och har höga krav på sitt humankapital, vilket gör dem till ett 
kunskapsintensivt företag. 

Team Anacott består av åtta personer som är uppdelade mellan Sverige och USA. 
Intervjun hölls med Scrum-master och en utvecklare inom teamet som båda var placerade 
på kontoret i Sverige. I teamet fanns det en scrum-master, två tech leads, fyra utvecklare 
och en produktägare. De flesta av individerna i teamet har sedan tidigare erfarenhet av att 
jobba agilt (A1, A2). 

 

Figur 5 - Sammansättning av team Anacott 

4.2.1 Kunskapsöverföring inom teamet 

Team Anacott använder sig av verktyg likt JIRA och Skype, vilka anses vara av vikt för 
teamets kunskapsöverföring (A1, A2). JIRA är ett verktyg för projekt- och 
ärendehantering där man kan dokumentera, prioritera och organisera ärenden hierarkiskt 
med hjälp av visuella tavlor. Teamet återkopplar frekvent till detta verktyg under 
utvecklingsarbetet. Deltagare A1 beskriver att teamet lägger stort fokus på 
dokumentationen, vilket lagras i JIRA. Vidare menar A1 att individerna i teamet skriver 
ner vad de avklarat inom projektet i JIRA eller hur det påverkar kunden så att de andra i 
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teamet snabbt kan gå in i JIRA och se hur problemet löstes. Detta möjliggör även att andra 
team på företaget, med liknande problem kan få tillgång till dokumentationen och läsa 
hur olika problem är lösta, med effektivare arbetsprocess som följd. 

Deltagare A2 berättade att om någon i teamet är i behov av kunskap så hänvisas denne 
till den dokumentation som finns: 

”Om man ser till den interna kunskapen så hänvisar vi till den dokumentation 
som finns så får man läsa den efter hand om vad som är relevant och sätta 
sig in i.” 

Citatet indikerar att teamet har stort fokus på och värdesätter dokumentation högt. Då en 
teammedlem saknar kunskap om ett visst område så hänvisas denna till dokumentationen, 
vilket ställer krav på att den är förståelig och fullständig. Vidare berättade A2 att företaget 
behöver förhålla sig till myndighetskrav, vilket innebär att de behöver ha spårbarhet i 
dokumentationen och behöver därför vara extra noga med sin dokumentation.  

Skype är ett kommunikationsverktyg för kostnadsfria samtal som erbjuder möjligheten 
att kommunicera med hjälp av videofunktion. A1 beskrev att de delar av teamet i Sverige 
oftast befinner sig på kontoret och att de använder sig av Skype vid möten med de 
medlemmar som befinner sig i USA. Teamet använder sig då av både ljud och 
videofunktionen i samtalet. 

Teamet använder sig även av processer likt möten för att överföra kunskap. De har bland 
annat ett ”daily standup” varje dag innan lunch. Ett daily standup är ett kort statusmöte 
där medlemmarna i teamet, var och en i taget, går igenom vad de gjort dagen innan, vad 
de ska göra under dagen samt om de har några hinder eller försvårande moment (A1). 
Denne beskrev även att teamet har ”backlog-refinement/grooming” en gång varje vecka. 
Backlog-refinement är en metod för att hålla backlogen uppdaterad och strukturerad. På 
frågan vad dessa möten innebär svarar A1: 

” Hela teamet sitter samlade och går igenom backloggen om vad som ska göras. 
Exempelvis om en bugg som tillkommit i projektet eller om det finns information som 
behöver fyllas på i JIRORNA, så gör vi det under dessa möten. Vi specificerar hur 
olika JIROR ska utföras.”  

A1 berättade även att teamet har en demo varje vecka för de som jobbar på 
supportavdelningen och testteamet, men att det är öppet för alla som vill komma på 
demon. En demo är ett typ av möte där teamet visar upp vad de har gjort under veckan. 
A1 ansåg att det fungerade bra, då teamet snabbt kan få respons från de övriga teamen. 
Responsen kan vara allt ifrån: 

“Det här är bra”, har ni tänkt på det här”, “Nä så vill vi inte ha det.” 

Teamet använder sig även av retrospektiv-möten, där teamet reflekterar över vad som 
hänt i sprinten och försöker identifiera vilka förbättringar som kan göras till nästa sprint. 
A1 beskrev att teamet går igenom vad de har gjort de senaste veckorna och att de därefter 
får möjlighet att fundera över vad som fungerat bra, mindre bra, vad som varit okej samt 
om något behöver förbättras. Medlemmarna i teamet får skriva ned tankar på gula post-
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it-lappar som sedan sätts upp på en tavla. Därefter får varje person i teamet berätta om 
det som står på den egna lappen och motivera för en förändring om det anses behövas. 
Teamet väljer sedan tillsammans ut de områden som de flesta anser behövde förbättras, 
där en i teamet får ansvar för att det överenskomna området förbättras till nästa 
retrospektiv-möte. 

Kunskapsöverföring genom kommunikation sker även spontant mellan medlemmarna på 
kontoret i Sverige när behov finns att ställa frågor till varandra (A1). A1 menar att denne 
personligen försöker hänvisa en teammedlem i behov av kunskap till att fråga en kunnig 
person på företaget inom området. Ett problem med det kan vara att de kunniga 
personerna känner sig överbelastade med frågor varför Anacott Steel infört ett forum där 
frågor kan ställas och besvaras i syfte att avlasta dessa personer (A2).  

4.2.2 Kompletterande kunskapsöverföring  

A2 berättade att Anacott Steel har en onboarding-process, vilket innebär att när en ny 
medlem tillkommer i projektet tas en plan fram för vad denne behöver lära sig. Därefter 
utbildas den nya personen genom kurser inom de områden som behövs. Detta täcker inte 
de detaljerade kunskaperna inom teamet utan de kunskaperna fås genom att läsa 
dokument samt att genomgång hålls med seniora personer i teamet. Om generella 
programmeringskunskaper saknas ordnar företaget det med externa kurser (A2). Utöver 
det finns även ett arkitektforum i vilken en tech lead eller IT-arkitekt från teamet ansvarar 
för att svara tekniska frågor som teamet har, vilket utgör en viktig del för den 
dokumentation som förs. 

4.2.3 Upplevda problem med kunskapsöverföringen 

A2 beskrev att ett problem som kan uppstå är då kommunikationen sker genom digitala 
verktyg likt Skype. A2 berättar om problem med kommunikationen som de har i det 
aktuella projektet där de samarbetar med några från teamet som är verksamma i USA, 
något som innebär större utmaningar exempelvis med tidsskillnader mellan länderna, 
vilket denne ansåg vara svårt för att kommunikation ska kunna ske så effektivt som 
möjligt. Skype fungerade bättre när nyckelpersonerna inom teamet har träffats tidigare: 

”Har man träffats en gång går det ofta mycket bättre att samtala via Skype. 
Så vi försöker se till att träffas en gång. […] innan man känner varandra eller 
träffats ansikte mot ansikte eller jobbar mycket tillsammans, att veta vart man 
har varandra och vilken sorts kommunikation som passar.” 

A1 beskrev att ett problem som kan uppstå är de tillfällen då teamet behöver definiera 
eller elaborera en arbetspunkt länge, genom att det tar lång tid att få fram hur teamet ska 
göra någonting istället för att göra det. 

4.2.4 Inomfallsanalys - Anacott Steel 

På Anacott Steel är teamet uppdelat på två platser där en del av teamet sitter i Sverige och 
den andra delen i USA, vilket gör att de arrangerar sina scrum-möten via Skype. 
Kunskapsöverföringen inom team Anacott har visat sig ske genom olika metoder. Ett sätt 
som nämndes var genom att spontant fråga en kollega. Detta sätt att överföra kunskap 
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skulle kunna möjliggöra en effektiv kommunikation, där svar kan mottas omedelbart. De 
teammedlemmar som sitter tillsammans och är i behov av kunskap behöver således inte 
vänta på att få ett svar, vilket de däremot hade behövt göra ifall kunskapsöverföringen 
endast skett via möten och verktyg såsom JIRA. Istället för att vänta tills nästa daily 
standup-möte kan teammedlemmar få omedelbar respons, vilket kan effektivisera arbetet. 
Att spontant fråga en kollega var dock inte det mest frekventa sättet att överföra kunskap 
på, oftast hänvisas teammedlemmar i behov av kunskap till den dokumentation som finns. 
Anacott Steel har även skapat ett arkitektforum för att avlasta personer som får mycket 
frågor på grund av deras erfarenhet. I detta forum sitter en tech lead som samlar 
information och besvarar frågor som ställs, vilket kan ses som ett sätt att minimera 
belastningen som den spontana kommunikationen medför.  

Det kan konstateras att team Anacott lägger ett stort fokus på dokumentation, och att den 
främst lagras i verktyget JIRA. En förklaring till varför dokumentationen ges så stort 
fokus i team Anacott sett till övrig kunskapsöverföring, är att det inom deras 
verksamhetsområde finns myndighetskrav att det ska råda spårbarhet i dokumentationen 
samt att den ska vara utförlig och förståelig.  

4.3 Företag Teldar Paper 

Teldar Paper är ett internationellt företag med drygt 70 000 anställda och levererar 
tjänster inom IT med inriktning inom affärsstrategi och systemintegration och är bland 
annat verksamma inom bank- och finans, transport och logistik samt offentlig sektor. 
Företaget arbetar både globalt och lokalt och ett agilt arbetssätt tillämpas som standard 
inom företagens olika projekt. För att teammedlemmar och olika team ska kunna dra nytta 
av varandra arbetar teamen genom synergi, vilket innebär att olika teammedlemmar från 
olika projekt ska kunna ta del av andras kunskaper, erfarenheter och olika personers 
bakgrunder. Företaget använder sig också av olika funktionella nätverk som innebär att 
anställda inom företaget har möjlighet till att dra nytta av andras expertis, samarbeta om 
problemlösning samt återanvända och dela med sig av erfarenheter, nya kunskaper och 
problemlösningar. 

Team Teldar består av nio personer vilka är belägna i Sverige på samma kontor. Teamet 
består av sju utvecklare, en scrum-master och en produktägare och har en bred variation 
sett till hur erfarna individerna är, vilket innebär att det både finns seniora och juniora 
utvecklare (C1, C2, C3, C4). 

 

Figur 6 - Sammansättning av team Teldar 
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4.3.1 Kunskapsöverföring inom teamet 

De verktyg som team Teldar använder sig av är JIRA, Confluence och Code review. 
Deltagare C1 beskrev att teamet arbetar med JIRA eller mer specifikt så kallade JIRA-
kort och att det i dessa fanns en beskrivning av uppgiften som utvecklaren jobbar med. 
Dessa JIRA-kort estimeras av teamet sett till hur lång tid teamet tror att de kommer att ta 
(C1). Deltagare C4 beskrev JIRA enligt följande: 

”Det mest populära systemet som man använder för att arbeta agilt är JIRA, 
vilket är en stor databas för att hålla reda på allt arbete i projektet. JIRA har 
ett uppbyggt ramverk där man kan sätta kommentarer och vidareförädla 
själva uppgiften, sätta relationer, kommentera och så. Det är egentligen där 
kärnan till kunskapsöverföringen är.” 

Ett annat verktyg teamet använder är Confluence, vilket är ett samarbetsverktyg som team 
använder för att effektivt kunna samarbeta och byta kunskap. C4 beskrev att teamet 
genom Confluence bygger upp en struktur där de kan hantera all den information som 
inte är direkt kopplad till JIRA-kort som innehåller teamets arbetsuppgifter. I Confluence 
arbetar teamet med att förstå hur systemet som de utvecklar i ska fungera ur ett större 
perspektiv (C4). C1 berättade att verktyget användes för att sprida information, där 
medlemmarna i teamet kan dokumentera hur produkten fungerar, vilka servrar den ligger 
på eller problem som funnits och lösts. Verktyget används även för den person som avser 
att lämna ett projekt, då denne lämnar information som kan vara bra för nästa utvecklare 
att veta (C1). 

Ett annat sätt som kunskap överförs inom teamet var genom ”code review”, vilket innebär 
att en skriven kod alltid granskas av en annan utvecklare innan den kan anses godkänd 
och kan användas (C1). C2 beskrev det som en bra process för kunskapsöverföring då 
någon annan i teamet kan komma med synpunkter och kommentarer inuti koden, vilket 
skaparen av koden inte har tänkt på. Kommentarerna kan se ut enligt följande: 

”När någon granskar det man har gjort kan kommentarer likt ”fixa till det 
här då det är bra för det här”, vilket man själv inte har tänkt på.” (C2) 

Kunskapsöverföring inom teamet sker frekvent genom scrum-möten vilket är daily 
standups, sprintplaneringar, demos och retrospektiv-möten. C2 berättade att det är ett 
passande tillfälle att beskriva vad man behöver hjälp med och få respons av andra 
teammedlemmar som kan se ett problem ur ett annat perspektiv. Teamet använder sig 
även av demomöten där de visar vad de gjort under den aktuella sprinten (C1, C3) för 
produktägaren och övriga företaget. Syftet med dessa möten är att sprida informationen 
till övriga verksamheten men syftet uppnås sällan då det är få personer som ansluter sig 
till dessa möten (C1). Ytterligare sker sprintplanering innan varje sprint startas, vilket 
sker ungefär var tredje vecka, vilka beskrevs pågå under nästan hela dagen. Under dessa 
möten planeras hur sprinten ska läggas upp och vad som ska genomföras under sprinten. 
Varje sprint avslutas sedan med ett retrospektiv-möte där teamet går igenom varje sprint 
och diskuterar hur den aktuella sprinten har gått, ifall någon har några åsikter som bör 
lyftas fram och om det finns något som kan förändras till nästa sprint (C2, C3). C1 beskrev 
mötet mer detaljerat: 
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”Vi kör med post it lappar om vad vi tycker fungerar bra, mindre bra och vad 
vi tycker vi ska sluta upp med. Först så får vi fem minuter att skriva ned vad 
vi tycker är bra och sedan får man gå fram och klistra upp sina lappar samt 
berätta kort vad det handlar om. Är det några som är lika så slås de ihop. 
Detsamma gäller det man tycker är mindre bra. Sedan rankar vi lapparna, 
man får fem stjärnor att markera ut. De med flest stjärnor är de vi 
koncentrerar oss på.”  

Ur intervjuerna kunde även urskiljas att teamet använde sig av fler processer utöver dessa 
möten, vilka var parprogrammering samt learning by doing. Parprogrammering beskrevs 
som att två personer sitter bredvid varandra, där den som är mer erfaren sitter och jobbar 
samtidigt som denne beskriver vad den gör medan den andra, mindre erfarna, ser, lyssnar, 
ställer frågor och försöker förstå hur jobbet går till (C2, C3). Deltagare C3 ger ett konkret 
exempel: 

”När jag började på Teldar Paper så jobbade jag i ett projekt som var med 
i, i 3 år, där det efter 2 år kom in en ny kille som skulle ta över efter mig. Det 
i sig gick väldigt smidigt, vi körde mycket parprogrammering och satt bredvid 
varandra.” 

Deltagare C3 berättade därefter att samma person sedan hade tagits in i ett annat team 
som deltagaren satt i och menade att den kunskapsöverföringen fungerade väl då de 
arbetat med varandra sedan tidigare. Vidare ger C3 ytterligare ett exempel på 
parprogrammering när denne var inom team Teldar: 

”När jag började här och var grön inom programmering så jobbade jag 
väldigt mycket med en kille och vi körde parprogrammering via videolänk då, 
vilket innebar att jag satt och programmerade och han berättade för mig hur 
jag skulle göra. Det lärde jag mig oerhört mycket ifrån.” 

C2 och C3 beskrev learning by doing i samband med parprogrammering som ett sätt att 
lära sig vilket betyder att utvecklaren lär sig programmering genom att programmera.   

C2 berättade att kunskapsöverföringen även sker spontant genom att teammedlemmar 
kan gå till en annan medlem och fråga om något som de undrar över eller att ställa frågor 
via mail. Denne menar att detta sker i princip hela tiden och att frågorna kan variera från 
att vara snabba, enklare frågor till att vara av mer komplex karaktär (C2). Detta stödjs av 
C3 som menar att Teldar Paper försöker ha en atmosfär som uppmuntrar öppen dialog, 
där de anställda ska ta sig tid att försöka besvara frågor. 

4.3.2 Kompletterande kunskapsöverföring 

Teldar Paper har ett flertal kompletterande kanaler för kunskapsöverföring. En av dessa 
kanaler är kurser (C1, C2, C3, C4). Som nyanställd ska denne gå både interna och externa 
kurser. De externa kurserna är ofta nätbaserade (C1, C3). C3 berättade att utbildningarna 
på nätet är mer värdefulla om de är interaktiva eftersom det är svårt att lära sig att 
programmera genom att enbart lyssna. Vidare beskrev C3 att företaget tar in en till två 
konsulter vid behov för att lära upp anställda, samt att de hyr in föreläsare som håller 
kurser på kontoret då de anställda behöver lära sig något speciellt. Dessa kurser är då 
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endast för de anställda som arbetar inom den specifika avdelningen som är i behov av 
kunskapen. Vidare krävs att en anställd uttryckt ett behov av denna kunskap och ser till 
att det sker. Dessa tillfällen sker ungefär två till tre tillfällen per år (C3). 

Ett annat sätt som teamet använder sig av för att öka kunskapsöverföringen är att rotera 
scrum-masterrollen. Det innebar att alla i teamet får, under varsin period, inta rollen som 
scrum-master och de arbetsuppgifter som förknippas med rollen, vilket innebär att i varje 
ny sprint tillkommer en ny scrum-master. Syftet med en roterande scrum-masterroll är att 
alla i teamet ska ha möjlighet att få en inblick i rollen, en övergripande bild av projektet 
och att få en känsla av teamarbetet. Det förväntas av scrum-mastern att denne har kontroll 
på allt som ska göras och företaget uppmuntrar till att fråga föregående scrum-master om 
råd, tips eller hjälp. I team Teldar är scrum-masterns ansvar att 1) leda daily standups 2) 
genomföra veckovisa avstämningar av framsteg som gjorts och 3) boka och planera för 
möten. C4 beskrev att scrum-masterrollen handlar om att ta kommunikationen utifrån in 
till teamet: 

” Scrum-masterrollen är mer ett språkrör, därför det går ganska bra att byta 
rollen inom teamet. Det är bara den personen som kanske tar lite mer 
överblick över sprintens fortlevande: hur ligger vi till? Ligger vi efter i 
något?” 

C4 poängterade samtidigt i intervjun att ett välfungerande team inte är i behov av en 
scrum-master och att rollen i ett sådant scenario är överflödig: 

”Man kan nästan avskaffa en scrum-master i ett väloljat team, för det finns 
ingen som behöver vara en mentor för att driva teamet framåt. Det är 
egentligen allas uppgift att de har uppgifter i sprinten att jobba med och att 
ingen halkar efter.” 

4.3.3 Upplevda problem med kunskapsöverföringen 

Deltagare C2 beskrev att föreläsningarna kan vara ett problem då de är långa vilket leder 
till att kunskapen som sprids blir svår att ta in eftersom föreläsningarna kan vara upp till 
en och en halvtimme långa. Dessa föreläsningar kunde vara upp till en och en halv timme 
långa. ”Desto längre de är desto svårare att hänga med och ta in allting” (C2) 

Ett annat problem som kunde urskiljas var relaterat till budget och tid. C3 berättade att 
parprogrammering var ett effektivt och bra sätt att lära sig och ta till sig kunskap, men att 
det är kostsamt då det är två konsulter som sitter och gör samma arbete. I de flesta fall 
har företag inte plats i budgeten för det, vilket gör att de får hitta andra ”vägar”, vilka inte 
är fullt lika optimala (C3). Även C4 beskrev budget och tid som ett problem, men denne 
syftade istället på dokumentation och tester av produkten som teamet skapat. Att teamet 
försöker erbjuda den bästa möjliga lösningen för kunden men att dokumentation och 
tester kan behöva strykas från lösningen på grund av tid- och resursbrist. Vidare berättade 
C4 att ju högre kvalitet som krävs inom utvecklingsarbetet, desto mer dokumentation 
krävs vilket kräver ytterligare tid och resurser. 
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4.3.4 Inomfallsanalys – Teldar Paper 

Ett centralt sätt för att överföra kunskap inom team Teldar är att spontant fråga en kollega 
på kontoret. Detta förekom frekvent och en tänkbar förklaring kan vara att det möjliggörs 
då samtliga teammedlemmar är lokaliserade på samma kontor. Detta kan tänkas leda till 
en mer effektiv kommunikation då teammedlemmar i behov av kunskap inte behöver 
vänta till nästa möte med att få hjälp. Den spontana kommunikationen kan på så vis 
möjliggöra att tyst kunskap överförs genom att teammedlemmarna måste översätta egna 
tankar till ord och explicit kunskap genom att utbyta kunskaper mellan varandra.  

Team Teldar har på eget initiativ valt att använda sig av roterande scrum-master, vilket 
kan tänkas öka förståelsen inom teamet om varför kunskapsöverföring är viktigt. En 
sådan aktivitet skapar förutsättningar för ökat kunnande, förståelse samt medvetenhet om 
vad de andra i teamet arbetar med. På så vis kan teamet erhålla gemensamma kunskaper 
men också underlätta och effektivisera arbetet. En roterande scrum-masterroll möjliggör 
att både att tyst och explicit kunskap överförs genom att den person som åtar sig rollen 
erhåller nya kunskaper genom att exempelvis kommunicera med alla inom teamet på 
möten eller genom att behöva formulera tankar till skrift genom dokumentation.  

Parprogrammering ansågs vara av vikt för teamets kunskapsöverföring och aktiviteten 
anses vara effektiv, vilket kan tänkas bero på att personen i behov av hjälp direkt kan 
ställa en fråga så fort denne inte förstår eller hänger med i genomgången. 
Parprogrammering kan möjliggöra att både tyst och explicit kunskap överförs genom att 
personen som ska lära sig kan observera vad den mer erfarna personen gör, samt genom 
att lyssna på vad denne säger under tiden. 

Team Teldar har stort fokus på dokumentation och en anledning till detta kan tänkas vara 
organisationens kultur. Teammedlemmarna hänvisas i hög grad till den dokumentation 
som finns inom företaget, vilket i sig kan grunda sig i att tydliga rutiner i allmänhet finns 
kring dokumentation då företaget är stort och att det finns centrala riktlinjer för detta. 
Dokumentation säkerställer också att kunskapen stannar inom teamet och att det går att 
återanvända exempelvis, tidigare problemlösningar 

4.4 Företag Bluestar 

Bluestar är ett globalt tjänsteföretag med drygt 400 000 anställda och har stort fokus inom 
tekniskt kunnande och innovation. Bluestar arbetar med lösningar inom digitalisering, 
strategisk rådgivning och verksamhetsoptimering. Bluestar har stort fokus på att arbeta 
med en stark teamkänsla för att nå resultat och lägger stor vikt vid coaching och olika 
kompetensutvecklingsprogram. Varje projekt utgår ifrån starkt teamarbete med kollegor 
och kunder, vilka finns på både lokal och global nivå. 

Team Bluestar består av åtta personer där tre personer befinner sig i Sverige, fyra i Italien 
och en i Lettland. Team Bluestar består av en scrum-master, fem utvecklare och en 
produktägare. Dessutom finns två externa testare som delvis ingår i teamet. Teamet har 
en bred variation sett till hur erfarna personerna var, vilket innebär att det fanns både 
seniora och juniora utvecklare. 
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Figur 7 - Sammansättning av team Bluestar 

4.4.1 Kunskapsöverföring inom teamet 

De verktyg som teamet använder och som anses vara av vikt för teamets 
kunskapsöverföring är JIRA, Confluence och Teams. L1 förklarade att Teams i princip 
är samma sak som Skype, men att de använder teams då teamet anser att det är lättare. 
Detta kommunikationsverktyg används frekvent under teamets arbetsprocess för att 
kunna kommunicera inom teamet då medlemmarna är utspridda över tre länder. Teamet 
använder inte videofunktionen i Teams, men L1 uttryckte en önskan om de skulle börja 
göra det. 

JIRA används frekvent under teamets möten och används för att skriva kommentarer i 
olika JIRA-poster (L1, L2). Teamet använder sig även av Confluence där teamet löpande 
uppdaterar krav och övrig information. Här ska helst all dokumentation lagras (L1). 
Kunskapsöverföringen inom teamet sker även genom aktiviteter där daily standups är den 
mest förekommande aktiviteten (L1, L2). Teamet försöker hålla dessa möten så korta som 
möjligt, ungefär 15 minuter långa. Teamet börjar dagen med dessa möten där de går 
igenom, var och en i taget, vad de gjorde igår, vad de ska göra idag och om de har några 
hinder eller problem. L1 beskrev det som en typ av kunskapsöverföring och statuscheck. 
När vi frågade hur teamet arbetar med scrum fick vi svaret att en viktig del av vad som 
kommit med arbetssättet var att de hade många möten och såg till att kommunicera med 
varandra, mötas upp (både fysiskt och digitalt) och stämma av varandra: 

” […] Att man ska kunna hjälpa varandra och inte förhindra varandra eller sitta på 
information som någon annan kanske har svaret på. Att alltid ha direkt och 
kontinuerlig kommunikation varje dag på teams och köra dessa daily standups som 
vi har.” 

Ett annat möte som teamet har är sprintplanering, där de förtydligar krav och lägger upp 
olika uppgifter som teamet ska behandla i verktyget JIRA. Därefter fördelas om vem som 
ska göra vad och hur produkten ska testas vid ett senare tillfälle. Dessa möten sker alltid 
den första veckan innan en sprint påbörjas (L1, L2). Teamet har även ett möte med 
kunden som kallas för backlog-refinement. Under mötet sitter teamet med kunden och 
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går igenom de krav som finns för att säkerställa att teamet jobbar enligt kundens 
förväntningar.  

Teamet hade nyligen implementerat något som kallades för ”PI-planning”, vilket innebar 
att alla individer som påverkas av projektet som teamet arbetar på, samlas på samma plats. 
Där diskuterar de och går igenom sina krav, för att få alla parters perspektiv på arbetet 
som ska utföras (L1). Det beskrevs som en väldigt kostsam process då personerna flyger 
till mötet. L1 beskrev syftet enligt följande: 

”Syftet är att man där, under en kort period, ska sitta och skapa/producera 
olika saker som man sen ska börja utveckla dagen därefter. Man ska inte 
behöva kommunicera via mail och skicka en massa förfrågningar till folk 
efteråt utan det ska göras där på plats.” 

Vidare har teamet ett retrospektiv-möte där individerna i teamet anonymt kan skriva vad 
som gått bra under sprinten, vad de borde börja göra och vad de kan förbättra till nästa 
sprint. Dessa utvärderingar går sedan scrum-mastern igenom (L1, L2). Teamet fick sedan 
rösta om vilka ”lappar” de ansåg vara viktigast att fokusera på till nästa sprint. De tre 
”lapparna” med flest röster är de som teamet fokuserar på.  

L1 beskriver även att teamet försöker hålla en öppen atmosfär för att uppmuntra att 
teammedlemmarna till att försöka hjälpa varandra och dela med sig av information som 
kan vara användbar för andra. Vidare ska de ha en direkt och kontinuerlig kontakt varje 
dag via teams (L1).  

4.4.2 Kompletterande kanaler 

L2 berättade att Bluestar har en ”onboarding-fas” för nyanställda, där de går igenom hur 
företaget arbetar, vad de har för strukturer och vad som definieras som goda 
konsultegenskaper. Denna fas pågår i ungefär en vecka. L2 beskrev också att det efter 
onboarding-fasen är större fokus på learning by doing, det vill säga att lära sig genom att 
göra, vilket beskrevs enligt följande: 

” I själva projektet är det inte så mycket utbildning, utan mer “detta är din 
roll, detta är vad du ska göra, testa på att arbeta lite så har vi kontinuerlig 
kontakt under arbetets gång.” 

Detta citat förstärks av L1 på frågan om hur det är att komma som ny till teamet. 

”Det lättaste skulle jag nog säga är att se till att den nya personen kan sitta 
med någon. Vi har inget start-kit, att såhär jobbar vi enligt scrum utan mer 
learning by doing-stil skulle jag säga. Då får man sitta med helt enkelt, om 
det är en utvecklare som börjar i mitt team, då bör man sitta med en annan 
utvecklare och se hur de jobbar, vilken scrum-agenda vi har, hur man ska 
vara förberedd inför ett daily standup och hur man ska kommunicera med sitt 
team och vad är det vi diskuterar på de olika mötena. Så vi har ingen riktig 
guide eller lathund på hur man lär sig att jobba enligt scrum utan det får man 
lära sig genom att sitta med.”  



34 
 

Bluestar fokuserar på learning by doing för att utbilda nya teammedlemmar och en del av 
kunskaperna överförs genom parprogrammering. L2 beskrev också att denne var med på 
ett ”skuggningstillfälle” i början av sitt projekt, vilket innebar att denne satt bredvid en 
mer erfaren person för att se hur en annan teammedlem arbetar och kunde därefter ställa 
frågor vid behov. 

4.4.3 Upplevda problem med kunskapsöverföringen  

Ett problem med kunskapsöverföringen inom teamet är relaterat till att individerna i 
teamet sitter utspridda över tre olika länder och främst kommunicerar via digitala kanaler. 
L1 beskrev att det under mötena som teamet har, är svårt att koncentrera sig och att det 
är lätt hänt att denne tänker på annat, vilket hade kunnat undvikas om mötena varit 
ansikte-mot-ansikte enligt L1. Denne beskrev vidare att det är problematiskt att inte 
kunna se varandra, exempelvis varandras kroppsspråk, att inte kunna få en känsla utifrån 
det visuella under mötet. L1 berättade också att denne uttryckte en önskan om att teamet 
ska börja med videofunktion under mötena: 

” Jag vet inte om det beror på kulturella skillnader, för jag har satt det som 
krav faktiskt i våra retroperspektiv-möten, men alla uppskattar inte 
videofunktionen och jag har även satt som krav eller en önskan om att man 
kanske inte ska stänga av sin egen mikrofon så att man hela tiden sitter och 
fokuserar på mötet och inte pratar med någon annan.” 

L1 beskrev även att tekniken i sig kan vara problematiskt, att oavsett vad de är för typ av 
verktyg som används, är det alltid något problem. L1 gav ett konkret exempel på att 
medlemmarna i teamet har olika uppkopplingar och datorer och att det kan uppstå krångel 
om en teammedlem har en viss typ av dator. Ett tredje problem som nämndes är att för 
många personer bjuds in till möten eller liknande, då det enligt L1 är en eller två personer 
som tar mest plats medan den stora andelen inte säger någonting. 

4.4.4 Inomfallsanalys - Bluestar 

Team Bluestar är uppdelat mellan tre olika länder och således beroende av digitala 
kommunikationsverktyg likt Skype för att kunna kommunicera mellan samtliga 
teammedlemmar. Det faktum att teamet är beroende av digitala kommunikationsverktyg 
för att teamet ska kunna kommunicera gör att de blir mer beroende av tekniska 
funktionaliteter. Andra aspekter såsom vardagliga händelser exempelvis att möten flyttas 
fram kräver ytterligare planering och samordning inom teamet innan de kan starta igång. 
Tekniska felaktigheter påverkar hur väl teamet kan genomföra sina möten, kommunicera 
och därmed hur bra kunskapsöverföringen sker. Teamet använder inte videofunktionen i 
Skype under sina möten, vilket kan förhindra att tyst kunskap kan överföras då 
teammedlemmarna inte kan avläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck. En trolig förklaring 
till att videofunktionen inte används var att finns kulturella skillnader inom teamet där 
vissa av medlemmarna inte ville vara med på bild, vilket bekräftar att det finns 
utmaningar med kulturella skillnader som försvårar kunskapsöverförningsprocessen 
inom distribuerade team.  

Teamet använder sig även av en del egna initiativ där parprogrammering lyftes fram som 
en effektiv process för kunskapsöverföring inom teamet. En tänkbar förklaring till det är 
att personen som sitter bredvid kan avbryta och ställa frågor under processens gång, vilket 
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möjliggör att denne kan få svar omedelbart. Både tyst och explicit kunskap kan överföras 
genom denna process genom att personen i behov av kunskap observerar och lyssnar på 
den mer erfarna personen. 

I resultatet framgick att dokumentation var av vikt för teamets kunskapsöverföring men 
att hålla en öppen dialog och frekvent kommunicera mellan teammedlemmarna ansågs 
viktigare. En tänkbar förklaring till det kan vara att teamet vill undvika att information 
misstolkas och således värdesätts samtal där ytterligare kunskap kan överföras och där 
explicit kunskap kan kombineras med tyst. Samtal kan även möjliggöra för teamet att 
säkerställa att samtliga medlemmar förstått vad som ska göras.  
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5. ANALYS OCH TOLKNING 
I detta kapitel analyseras resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen. Jämförelser 
görs mellan företagen med avseende på de ur resultatet framkomna faktorer som påverkar 
kunskapsöverföringen inom teamet.  

5.1 Jämförelseanalys 
Företagens status av respektive faktor som identifierats i resultatet jämförs mellan 
företagen och kopplas sedan till den teoretiska referensramen. De olika faktorerna 
sammanfattas i tabell 1. 

Tabell 1- Sammanfattning av faktorerna för respektive företag 

 

5.1.1 Distribueringsgrad  

Det har i den här studien varit möjligt att urskilja att teamens distribueringsgrad, det vill 
säga var teamens medlemmar är lokaliserade, har en inverkan på hur 
kunskapsöverföringen inom teamen ser ut. Både team Anacott och Bluestar hade 
teammedlemmar belägna i andra länder och använde sig av digitala verktyg för att 
kommunicera, främst genom daily standups. Vad som framgått i båda fallen är att det 
finns antingen problem med olika tidszoner mellan länder eller kulturella skillnader som 
inte gör det möjligt för teamet att använda sig av videofunktion, vilket stöds av Razzak 
och Ahmed (2014) som menar att medlemmar i distribuerade team möter utmaningar med 
just detta. Det kan alltså konstateras att geografiskt avstånd begränsar 
kunskapsöverföringen mellan teammedlemmar.  
 
Det torde finnas flera orsaker till varför det är svårt för team att arbeta på olika geografiska 
platser. En anledning är att möjligheten till att ha en öppen dialog med sina kollegor 
försvinner, vilket i sammanhanget borde vara en nackdel för utvecklingsteam, i synnerhet 
inom kunskapsintensiva verksamheter. Distribueringsgrad har således inverkan på 
kunskapsöverföringen inom teamen och i synnerhet inom verksamheter och team där 
komplexa lösningar krävs där teammedlemmarnas kunskaper är avgörande för projektets 
resultat. Ur resultatet framkom att team Bluestar uttryckte problem med att 
teammedlemmar inte slog på sin ljudfunktion. I en sådan situation är ett rimligt antagande 
att teamet upplever osäkerhet kring sitt fokus och frågan blir hur kunskapsöverföringen 
kan säkerställas då ingen vet om den andre lyssnar eller ej.  
 
I båda fallen fanns även tekniska problem med de digitala verktygen och det kan vara 
förödande för kunskapsöverföringen. Det påverkar möjligheten till snabb återkoppling på 
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frågor eller att spontant uttrycka åsikter. Då videofunktion inte kan användas, vilket 
innebär att teammedlemmarna inte kan se varandra, är teamen utelämnade till förmågan 
att kunna formulera sig väl och konvertera erfarenheter och tankar som utgör tyst 
kunskap, till explicit kunskap exempelvis genom externalisering (Nonaka, 1994).  
 
Gällande team Yosemite fanns inte samma problematik kring digitala verktyg. Team 
Yosemite använde sig förvisso av Skype vid tillfällen och dessutom satt teamet inte alltid 
tillsammans under arbetsprocessen. Den frånvaro teammedlemmarna hade från varandra 
kan ändå anses vara för liten för att teamet ska uppleva något problem och en rimlig 
anledning till det skulle kunna vara att teamet träffas frekvent, vilket i sin tur upprätthåller 
den dynamik som finns inom teamet. Till skillnad från de andra teamen var team Teldar 
samlade under arbetsprocessen och en stor del av kommunikationen skedde därför 
ansikte-mot-ansikte. Att de inte är distribuerade möjliggör direkt kontakt och spontana 
interaktioner mellan medlemmarna i teamen. Liksom för team Yosemite, men i högre 
utsträckning på grund av att team Teldar alltid sitter på samma plats, vilket möjliggör 
utbyte av både tyst och explicit kunskap.  
 
Teamens distribueringsgrad tycks bero på organisationens kultur. Besluten om vilka 
medlemmar som ska ingå i teamet och var de fysiskt befinner sig fattas utanför teamet. 
Till exempel har de två stora globala företagen, Anacott Steel och Bluestar, kunnat välja 
att sätta samman team med medlemmar från olika länder med fördelen att de då haft en 
större palett av kompetenser. På samma sätt är team Yosemite delvis distribuerat då det 
finns behov av att sitta ute hos olika kunder och även det tycks bero på beslut som är 
tagna utanför teamet. Resultatet visar alltså att kunskapsöverföring verkar fungerar bättre 
i samlade team än i distribuerade team. Det agila arbetssättet förespråkar samlade team, 
men av de teamen i studien har två varit distribuerade, ett delvis distribuerat och bara ett 
samlat. Det tycks således svårt att säga att det agila arbetssättet har påverkat 
distribueringsgraden, troligare är att den har påverkats av andra faktorer. 

5.1.2 Kunskapsfrämjande aktiviteter 

Ur resultatet har det kunnat urskiljas att samtliga företag och dess team på eget initiativ 
har valt att implementera och tillämpa olika arbetssätt i syfte att överföra kunskap inom 
teamet, däremot skiljer dessa aktiviteter sig åt mellan företagen, beroende på vilka 
verktyg och processer som används. En aktivitet som skiljer Yosemite från de andra 
teamen, är när tech leads från olika projekt möter varandra för att samverka och ta del av 
varandras lärdomar och kunskaper från deras respektive projekt. Aktiviteten liknar det 
Schwaber och Beedle (2002) föreslår, där scrum-masters från olika projekt möts upp för 
att ta del av varandras lärdomar. Ur ett organisatoriskt perspektiv är det av synnerligen 
stor nytta för att sprida kunskap inom organisationen och för teamet bidrar en sådan 
process till att utveckla den befintliga, kollektiva kunskapen inom teamet. Kombination 
är en social process där explicit kunskap används för att skapa ny explicit kunskap 
(Nonaka, 1994), vilket sker i fallet då tech leads träffar varandra, den nya kunskapen kan 
de sedan ta med sig tillbaka till sina respektive projekt.  
 
Team Yosemites högra prioritering av kunskapsfrämjande aktiviteter skulle kunna vara 
en konsekvens av en mindre omfattande dokumentation, eftersom tiden istället kan 
omfördelas. En annan möjliggörare för att teamet lyckats implementera dessa aktiviteter 
kan också vara att företaget är litet i sammanhanget. Team Teldar använde sig av en 
roterande scrum-masterroll, vilket är i enighet med det Razzak och Ahmed (2014) kom 
fram till i sin studie om att team kan använda sig av rotationer för att komma åt kodifierad 
kunskap. En sådan aktivitet tycks endast vara möjligt om teammedlemmarna har fysisk 
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närhet till varandra. Team Anacott och Bluestar var ensamma om att använda sig av 
parprogrammering, vilket framförallt möjliggör överföring av den tysta kunskapen 
genom socialisering genom observera det någon annan gör. Om parprogrammering bör 
ske genom att teammedlemmar befinner sig på samma fysiska plats eller om samma 
process går att utföra via digitala kommunikationsverktyg är svårt att avgöra, men 
processen kan tänkas vara svårare i det senare fallet eftersom de distribuerade teamen 
upplevt problem med tidigare nämnda hinder. Dessutom förekom parprogrammering 
mellan de teammedlemmar som befann sig på samma kontor i de distribuerade teamen, 
vilket gör att kunskapsöverföringen riskerar att stanna inom den del av teamet som 
befinner sig på den aktuella platsen. 
 
De kunskapsfrämjande aktiviteterna tenderar att ge störst effekt när teamen har fysisk 
närhet till varandra eftersom detta möjliggör att både tyst och explicit kunskap delas inom 
hela teamet. Haldin-Herrgard (2000) skriver i sin studie att metoder som inkluderar 
handlingslärande och interaktioner som sker ansikte-mot-ansikte är mest effektiva för att 
överföra den tysta kunskapen. Detta kan ses som ett argument för att de distribuerade 
teamen möter större utmaningar för att kunna dela med sig av den tysta kunskapen, som 
kan vara viktig för att teamet ska kunna erhålla kollektiva kunskap. Detta kan i sin tur 
vara av betydelse i ett framgångsrikt utvecklingsteam som använder sig av scrum 
(Schwaber & Sutherland, 2017). De kunskapsfrämjande aktiviteter som kunde urskiljas i 
studien ingår inte alla i ramverket för scrum. Det agila arbetssättet, som ger teamet stort 
eget ansvar att organisera sig och fördela uppgifter, kan dock anses främja att teamet tar 
sig an aktiviteter som dessa. 

5.1.3 Spontana interaktioner 

Det framgick i resultatet för denna studie att samtliga team överförde kunskap under mer 
informella former och att detta främjats av det agila arbetssättet. Till vilken grad teamen 
kan använda spontana interaktioner beror delvis på distribueringsgraden, det försvåras ju 
mer distribuerat teamet är eftersom de som har kollegor i andra länder inte har samma 
möjlighet till kommunikation genom ansikte-mot-ansikte. För teamen gällde närheten till 
de andra teammedlemmarna och möjligheten att spontant kunna fråga en kollega vid 
behov. Genom spontana interaktioner kan en teammedlem i behov av kunskap erhålla 
omedelbar respons, istället för att vänta med sin fråga till nästa möte, vilket kan 
möjliggöra för teammedlemmen att arbeta vidare.  
 
På Tromb tycks den informella atmosfären uppmuntra teammedlemmarna att prata med 
varandra och detta gäller även Teldar, där möjligheten att fråga en kollega är en naturlig 
del av arbetsprocessen. Vid de tillfällen teamet arbetar på samma kontor möjliggörs 
kunskapsöverföring inom teamet genom externalisering, då tyst kunskap omvandlas till 
explicit. Detta sker genom att teamet träffas i informella sammanhang och delar med sig 
av sina erfarenheter, diskuterar och löser problem tillsammans. Spontana interaktioner 
där teamet har möjlighet att direkt interagera med varandra har visat sig vara av vikt 
utifrån ett kunskapsöverföringsperspektiv. Detta stöds av Ryan och O’Connor (2013) som 
i sin studie fann att interaktioner genom ansikte-mot-ansikte inom ett team är avgörande 
för utvecklingen av en gemensam uppsättning tyst kunskap. Det är även viktigt att lyfta 
fram att en informell atmosfär, enkelhet och möjlighet till att direkt interagera med 
arbetskollegor, även kan påverka produktiviteten för de personer som får frågorna, som 
inte sällan utgör de personer med mer erfarenhet. Att lämna ifrån sig kunskap skapar 
distraktion och det är möjligt att produktiviteten hos den berörda teammedlemmen 
sjunker eftersom denne blir avbruten i sitt arbete. Detta verkar Anacott Steel ha tänkt på 
eftersom teamet tillhandahåller ett arkitektforum där utomstående tech lead har ansvar att 
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svara på frågor som rör teknikaliteter inom projektet. Det finns alltså både fördelar och 
nackdelar med spontana interaktioner, men ur ett kunskapsöverföringsperspektiv verkar 
det vara en tillgång för teamet eftersom det bidrar till en kollektiv tyst kunskap inom 
teamet, som kan vara viktig för att teamet ska lyckas. 

5.1.4 Dokumentation 

Samtliga teamen använder sig av dokumentation som en process för att bevara och dela 
kunskap. Det som skiljer teamen åt tycks vara hur stor vikt de lägger på dokumentationen 
och vilka verktyg som används för att lagra den. För både team Teldar och Anacott fanns 
ett stort värde i att föra frekvent dokumentation och en förklaring till det kan vara att båda 
företagen är stora och ett av dessa har regelkrav som gör att de måste skapa tydliga rutiner 
för detta. Att stora organisationer likt Teldar Paper och Anacott Steel prioriterar 
dokumentation högt stöds av Chau et al. (2003) som menar att dokumentationen kan spela 
en större roll i större organisationer. I resultatet fanns inget tydligt samband där teamets 
distribueringsgrad gick att koppla till hur omfattande dokumentation som utförs. Sett till 
Bluestar vars team är en del av ett stort företag, värdesätts personliga samtal framför 
dokumentation. En tänkbar anledning till det kan vara organisationskulturen alternativt 
hur högt teamet värdesätter dokumentation.  
 
Studien visade att dokumentation var viktigt för att sprida kunskap när 
teammedlemmarna lämnar ett projekt, men också för att återanvända tidigare 
problemlösningar och att avlasta mer erfarna personer från frågor. Å ena sidan innebär 
kontinuerlig dokumentation att tid kan tillägnas åt annat än att återkommande svara på 
samma frågor, vilket också stöds av Kavitha och Ahmed (2011) som menar att en 
avsaknad dokumentation gör att erfarna personer ägnar onödig tid till att besvara frågor. 
Om det däremot är som vad Fowler och Highsmith (2001) påstår, att mindre tid ska läggas 
på dokumentation i agila team i syfte att ersätta tiden med andra gemensamma aktiviteter, 
så lyckas team Yosemite uppfylla det syftet. Det finns sannolikt flera anledningar till att 
team Yosemite överväger mindre dokumentation varav två av dessa är att organisationen 
är ung samt att teamet hellre prioriterar färdigställande av arbetsuppgifter. Det är svårt att 
säga hur det sammantaget påverkar kunskapsöverföringen eftersom teamet trots allt 
verkar väga upp det med andra kunskapsfrämjande aktiviteter och samarbete ansikte-mot-
ansikte. Däremot skulle avsaknaden av dokumentation kunna bli en kritisk faktor i 
framtiden om företaget växer eller om personalomsättningen blir högre.  
 
Dokumentation bidrar till kunskap inom teamen genom internalisering där explicit 
kunskap omvandlas till tyst genom att teammedlemmar kan ta del av befintlig 
dokumentation, reflektera över dess innehåll och sedan genom praktik lära sig hur 
uppgifter kan utföras (Nonaka & Konno, 1998, ref. Lee och Kelkar, 2013). Oavsett om 
dokumentation sker på teamets egna- eller organisationens initiativ, kan man i resultatet 
tydligt se att dokumentationen bidrar till kunskapsöverföring. Däremot tenderar de olika 
teamen dokumentera olika mycket och det finns inte heller något stöd i teorin för att agila 
team ska dokumentera mer. Därmed bedöms det agila arbetssättet inte genom denna 
faktor ha påverkat kunskapsöverföringen.  
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE 
DISKUSSION 
I studiens avslutande kapitel besvaras forskningsfrågorna. Avsnittet följs sedan av studiens 
teoretiska bidrag samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 
Studiens syfte har varit att beskriva hur kunskapsöverföring sker mellan individer inom 
utvecklingsteam som använder ett agilt arbetssätt samt förklara vilka faktorer på team- 
och organisationsnivå som påverkar kunskapsöverföringen inom teamet. 
Forskningsfrågorna som avsågs besvaras var: 
 

• Hur påverkar ett agilt tillvägagångssätt kunskapsöverföring inom 
utvecklingsteam? 

• Vilka faktorer inom team- och organisationsnivå påverkar kunskapsöverföring 
mellan individer inom utvecklingsteam? 
 

I studien har två analysnivåer granskats: team- och organisationsnivå. Utifrån teorin fanns 
tre områden som var centrala för vad som påverkar kunskapsöverföring vilka var kultur, 
kommunikation samt verktyg och processer. I resultatet framkom fyra faktorer som fanns 
ha betydelse för hur kunskapsöverföringen sker inom teamet. Dessa, som utgör svaret på 
den andra forskningsfrågan, var distribueringsgrad, spontana interaktioner, 
dokumentation och kunskapsfrämjande aktiviteter. 
 

 
Figur 8 - Faktorer som påverkar kunskapsöverföring, utökad modell 

 
Den första faktorn som sågs påverka kunskapsöverföringen var distribueringsgrad. 
Huruvida teamet var distribuerat eller ej visade sig vara kopplat till organisationsnivå då 
teamets distribueringsgrad bedöms bero på beslut utanför teamet. De distribuerade 
teamen mötte svårigheter med kunskapsöverföringen såsom kulturella skillnader, 
skillnader i tidszoner samt tekniska problem i de digitala verktygen. På grund av den 
geografiska spridningen upplevde teamen svårigheter att hålla en öppen dialog med alla 
medlemmar i teamet. Till skillnad från de distribuerade-, hade de samlade- och hybrida 
teamen fördelen att dagligen träffas ansikte-mot-ansikte. Kunskapsöverföringen sågs 
därmed fungera bättre i de samlade- än i de distribuerade teamen. Den andra faktorn som 
ansågs påverka kunskapsöverföringen inom teamet var de kunskapsfrämjande 
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aktiviteterna. De bedömdes tillhöra området verktyg och processer och hade antingen 
implementerats av teamen själva eller av organisationen, vilket också visas i den utökade 
modellen (figur 8). Dessa aktiviteter sågs ha störst effekt inom de team vars medlemmar 
hade möjlighet att träffa varandra fysiskt, eftersom det möjliggjorde kunskapsöverföring 
inom hela teamet och inte enbart mellan några individer. Det fanns även ett samband 
mellan kunskapsfrämjande aktiviteter och dokumentering genom att de team som 
dokumenterade i mindre omfattning lade större vikt vid aktiviteter för att sprida kunskap 
inom teamet. Den tredje faktorn, spontana interaktioner, ansågs tillhöra området 
kommunikation och dess omfattning berodde på teamet snarare än organisationen. En 
mer informell atmosfär visade sig vara positiv för möjligheten att spontant fråga en 
kollega, men ju mer distribuerade teamen var, desto svårare ansågs möjligheten till 
detsamma. Den fjärde och sista faktorn, dokumentation, var kopplad till området verktyg 
och processer och visade sig bero på beslut kopplade både till team- och 
organisationsnivå. Alla teamen använde sig av dokumentation i någon omfattning, 
skillnaden var hur stor vikt de lade på detta, vilket visade sig bero på teamets egna 
prioriteringar och organisationens storlek. 
 
Den första forskningsfrågan kan besvaras genom att analysera huruvida det agila 
arbetssättet främjar de identifierade faktorerna eller ej. I resultatet framgick att det agila 
arbetssättet skapar en miljö som främjar kommunikation och kunskapsdelning mellan 
medlemmarna i teamet, dels genom spontana interaktioner och dels genom de olika 
kunskapsfrämjande aktiviteter tillvägagångssättet tillhandahåller. Vidare skapar det agila 
arbetssättet, med hög självorganisering och gemensamma möten, en samarbetskultur som 
uppmuntrar teammedlemmarna till kunskapsdelning och som dessutom är gynnsam för 
överföring av tyst kunskap. Det framgick inte i studien att det agila tillvägagångssättet 
nödvändigtvis innebar ökad kunskapsöverföring genom dokumentation eller mer 
gynnsam distribueringsgrad. Sammantaget blir ändå slutsatsen och svaret på den första 
forskningsfrågan, att ett agilt tillvägagångssätt har positiva effekter på 
kunskapsöverföringen inom utvecklingsteam. 

6.2 Avslutande diskussion och teoretiskt bidrag 
Denna studie har lämnat ett teoretiskt bidrag i form av insikten om hur olika 
kunskapsintensiva företag tillämpar ett agilt arbetssätt, vilka faktorer som påverkar 
kunskapsöverföringen inom agila team samt vilka likheter och skillnader som finns i det 
agila arbetssättet som tillämpas inom de olika företagen samt hur dessa påverkar 
kunskapsöverföringen. 

Resultatet talar för att ett agilt arbetssätt främjar kontinuerlig kommunikation inom 
teamet vilket främjar öppenhet och transparens. Däremot finns några viktiga insikter 
avseende utmaningar för de distribuerade teamen. Då den tysta kunskapen främst 
möjliggörs då teamet befinner sig i samma rum, riskerar det distribuerade teamet att 
förlora möjligheten att dela den tysta kunskapen. Eftersom möten i ett distribuerat team 
hålls med hjälp av digitala hjälpmedel påverkas kommunikationen genom att den inte når 
upp till samma nivå avseende snabbhet, spontanitet och således möjlighet att hantera 
komplexa problem. Distribuerade team kräver också metoder för att överbrygga 
kulturella hinder. 

Det kan därför vara intressant att inom fortsatt forskning studera hur agila metoder kan 
vidareutvecklas till att fungera lika bra när projekt bedrivs inom distribuerade 
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utvecklingsteam. Vi har därför tagit fram några områden som i fortsättningen kan vara 
intressant att studera: 

• Tydligare ramverk hur agilt arbete i distribuerade team ska hanteras.  
• Fler standardiserade rutiner vid tillämpning av ett agilt arbetssätt i 

distribuerade team. 
• Införa mätvärden för kunskapsöverföring för en ökad medvetenhet och 

effektivitet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

1.  Vad har du för roll inom teamet? 

2.  Skulle du kunna beskriva ditt teams sammansättning?  

3.  Hur arbetar ni med scrum i ditt team? 

4.  Hur skulle du beskriva att (företagets namn) har skapat en miljö för en agilt arbete och 
tillämpandet av scrum? 

5.  Skulle du kunna berätta om några lyckade/misslyckade projekt där du tillämpat scrum? 

A. Om det blev lyckat, varför tror du att det blev så? 

B. Om det inte blev lyckat, vad tror du var orsaken till det? 

6.  Skulle du kunna beskriva hur en dag ser ut för dig och ditt team? 

7.  Vad är din uppfattning om begreppet kunskapsöverföring?  

8.  Hur arbetar ditt team för att säkerställa kunskapsöverföring? 

9.  Används några metoder för att säkra kunskapsöverföring? 

A. Om ja, vilka verktyg/metoder används för att kunskap överförs, lagras och sparas? 

10.  Kan du ge något exempel på när kunskapsöverföring gått bra/mindre bra inom teamet? 

11.  Brukar du använda dig av exempel när du ska förklara något för någon annan? 

A. Om ja, kan du ge något exempel på hur du förklarade? 
B. Till vem/vilka? 
C. I vilka sammanhang? 

12.  Skulle du kunna berätta om hur du lär dig saker på arbetet som inte handlar om direkt verbal 
kommunikation? 

 
  
  
 
 

  
 
 


