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Abstract 

Internal communication is an important factor in organisations today. For many system 

development teams it’s critical that the communication works well. Without 

communication, success would be impossible. This study aims to highlight the effect 

communication has on the members of agile project teams. The theoretical data is gathered 

from a literature study in the fields of relevance. The empirical data in this study is 

gathered from interviews and observations at three different companies, all working with 

agile development methods. The results from the interviews and observations presents that 

all respondents were affected by the internal communication in their work. Our analysis 

show a clear resemblance between the empirical data and the data gathered in our 

theoretical study. Our conclusion show that internal communication has an effect on the 

agile project teams. A factor that became very clear is that the project teams feel more 

effective because of the communication. But our conclusion also shows that the internal 

communication improved relations, work became more fun, and the atmosphere in the 

project teams got more familiar. Communication helped the project teams spread their 

knowledge between each other in the project teams. The communication also created a 

common language for the system developers which meant they could understand the 

requirements better and easier, which leads to more effective communication.   
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“The tower of babel was perhaps the first engineering fiasco, but it was not the last. 
Communication and its consequent, organization are critical for success. The techniques of 
communication and organization demand from the manager much thought and as much 
experienced competence as the software technology itself.” 
                  Brooks, 1995 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den traditionella vattenfallsmodellen även kallad SDLC (System Development Life Cycle) är 

en modell för systemutveckling (Avison & Fitzgerald, 2006). Termerna “Life Cycle” och 

vattenfallsmodellen beskriver modellen då den innehåller olika faser som utförs i en speciell 

ordning (Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002). Modellen står som grund för en rad 

klassiska systemutvecklingsmetoder som RUP och RAD. Vattenfallsmodellen består enligt 

Avison och Fitzgerald (2006) av sex faser, “feasibility study”, “investigation”, “analysis”, 

“design”, “implementation”, och “review och maintenance”. En fas måste avsluas helt innan 

en nästkommande fas kan påbörjas. Det är omöjligt att gå tillbaka till en tidigare fas efter att 

den har avslutats, dvs. det är omöjligt att gå tillbaka i processen (Fitzgerald, Russo & 

Stolterman, 2002). 

Systemutvecklingsföretagen har sedan vattenfallsmodellens populära år fått förståelse för 

att krav är något som ständigt förändras och tät kommunikation är viktigt för att hantera 

förändringarna. Många företag har därför övergått till agila systemutvecklingsmetoder där 

projektteamen arbetar i iterationer och har en ständig kommunikation med kunden. Agila 

projektteam ändrar fokus i förhållande till hur traditionella systemutvecklingsprojekt bedrivs 

(Forslund, n.d). Fokus läggs på människor, kommunikation, samarbete med kunden och en 

fungerande produkt framför tung dokumentation. 

Falkheimer och Heide (2011) tar upp att kommunikation blir en allt viktigare 

framgångsfaktor för företag. Synen organisationer tidigare hade på medarbetare som passiva 

och okritiska mottagare av information finns inte längre kvar utan nu är medarbetare mer 

aktiva i förmedlingen av information. Ledarskap ses numera som en ömsesidig process, den 

går inte bara från ledare till medarbetare utan även mellan medarbetare och ledare 

(Falkheimer & Heide, 2011).  

Vi har valt att studera ämnet intern kommunikation i agila projektteam för att vi har ett 

intresse inom ämnet. Intresset kommer från de kurser vi läst under våra universitetsår där vi 

både fått samarbeta med varandra och olika företag. Vi har upptäckt hur svår den interna 

kommunikationen kan vara och hur den kan påverka människor på olika sätt. 

Kommunikation är en central del i det agila projektarbetet (Björkholm & Brattberg, 2010; 

Rising & Norman, 2000; Gustavsson, 2013), därför valde vi att undersöka den interna 

kommunikationens påverkan i just agila projektteam.  

1.2 Problemformulering 

Vilken roll spelar intern kommunikation i agila projekt? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ undersökning skapa en bättre förståelse för hur 

den interna kommunikationen påverkar agila projektteam i deras arbete.   
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1.4 Avgränsning 

I och med att vi bestämde oss att titta på den interna kommunikationens påverkan på agila 

projektteam avgränsade vi oss i val av bransch och företag. Vi har utöver detta avgränsat oss 

när vi valt ut våra teoriområden då t.ex. kommunikation, intern kommunikation och agila 

projekt är omfattande områden. Vi har därför valt ut delar inom de områden som är 

relevanta för studiens syfte och problemformulering. 

1.5 Definition 

I Bilaga 1 finns en ordlista där vi valde att beskriva och förklara ett antal olika begrepp som 

behandlas under arbetets gång. Ordlistan ska hjälpa till att öka förståelsen kring studien samt 

klargöra och förklara hur vi kommer förhålla oss till begreppen. 
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2. Kommunikation, kommunikationskanaler och agila 
metoder 

2.1 Kommunikation 

Falkheimer och Heide (2011) definierar kommunikation i termer av medvetna, reflexiva 

kommunikationsprocesser som bidrar till att realisera en organisations mål. Larsson (2008) 

definierar kommunikation som en process för kontakt mellan människor. Kommunikationen 

är den primära faktorn i samspelet mellan människor. Ordet “kommunikation” kommer från 

latinets “communicare” som betyder att “något blir gemensamt” (Maltén, 1998; Nilsson & 

Waldermarson, 1994). 

För att beskriva vad kommunikation är i språkliga sammanhang brukar man säga att det 

är när människor, med hjälp av gemensamma signalsystem (språk: verbalt och ickeverbalt) 

och genom en viss kanal (ljud, visuella bilder och tecken) utbyter information med varandra 

(Backlund, 2006). 

Kommunikation kan vara synkron eller asynkron. Att kommunicera synkront innebär att 

vi befinner oss på samma plats eller pratar med varandra genom t.ex. ett 

webbkonferenssytem. Att kommunicera asynkront innebär att sändare och mottagare är 

skilda åt i tid och rum t.ex. skriftlig kommunikation eller film. 

För att kommunikationen ska bli effektiv är det viktigt att vi kommer överens om vilken 

relation vi har till varandra (Nilsson & Waldermarson, 1994). Att definiera en relation 

innebär att vi måste bestämma hur det ska se ut mellan oss, vilka rättigheter och skyldigheter 

som ska gälla vid olika situationer och tidpunkter. Vad kan vi kräva av varandra, hur mycket 

och av vem. 

I grupper finns det ett yttre och ett inre sammanhang. Det inre sammanhanget innebär de 

enskilda medlemmarna, deras erfarenheter, upplevelser, mål och behov (Nilsson & 

Waldermarson, 1994). Det yttre sammanhanget är strukturen som påverkar gruppens 

sammansättning och dess sätt att fungera. Innan vi kan koncentrera oss på innehållet i vår 

kommunikation måste vi identifiera sammanhanget, d.v.s. vilken situation vi befinner oss i 

(Nilsson & Waldermarson, 1994). Syfte och roll är två viktiga faktorer i samspelet mellan 

människor. Syftet hjälper oss att tolka vad som sägs och görs och rollerna i situationen 

bestämmer vår relation (Nilsson & Waldermarson, 1994). Ett samtal mellan två utvecklare 

ter sig möjligtvis annorlunda än ett samtal mellan en utvecklare och en ekonom. Om syftet 

och rollerna är oklara kan det lätt dyka upp problem eller svårigheter (Nilsson & 

Waldermarson, 1994). 

De yttre och inre sammanhangen tillsammans med syfte och roll gör att vi kan påverka 

varandras beteende och åsikter och det skapar en grund för att vi ska komma överens. Detta 

kan göra att vi känner oss mer accepterade och känner oss som “en i gänget” vilket i sin tur 

möjliggör ett utbyte av erfarenheter och kunskaper och att medlemmar tillsammans kan 

arbeta mot ett gemensamt mål (Nilsson & Waldermarson, 1994; Maltén, 1998). Ett resultat 

av Malténs forskning är tre antaganden. Det första är att människan först och främst är 

motiverad av sociala behov och får sin grundläggande känsla av identitet i samspelet med 

andra. Det andra är att människan ser ringa mening i hårt rationaliserat arbete, de sociala 

kontakterna på arbetsplatsen betyder mera. Det tredje är att människan är mer mottaglig för 
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påverkan från arbetsledning som förmår uppfylla medarbetarens sociala behov och strävan 

att bli accepterad och omtyckt. 

2.2 Intern kommunikation 

Dagens samhälle blir mer och mer komplex, information och kommunikation har blivit allt 

viktigare. För organisationer och företag handlar det inte att i första hand skaffa sig 

information, utan snarare att se till att den information som ges också tas emot (Strid, 1999). 

Inom organisationer brukar man tala om två olika typer av kommunikation: den interna 

kommunikationen och den externa kommunikationen. Enligt Larsson (2008) kan både 

intern och extern kommunikation delas in i formell och informell kommunikation. Den 

formella kommunikationen innebär de kommunikativa aktiviteter som ledningen anordnar. 

Den informella kommunikationen är den interaktion som medarbetare själva skapar vid den 

formella kommunikationen (Larsson, 2008). 

Det finns olika definitioner av den interna kommunikationen. Strid (1999) definierar 

intern kommunikation som en budskapsöverföring mellan människor vars relationer är 

permanent strukturerade för att uppnå något bestämt mål. Kreps (1990), i Larsson, 2008, 

definierar intern kommunikation som det budskapsmönster och den mänskliga interaktion 

som sker inom organisationer. För att få struktur och ordning i den interna 

kommunikationen har Larsson (2008) delat in den i fyra olika former med fyra olika 

innebörder: 

 

1. Arbetskommunikation – den kommunikation som medarbetare behöver för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. 

2. Nyhets- och lägeskommunikation – nödvändig information om det aktuella läget och 

om vad som hänt och ska hända i organisationen 

3. Styr- och förändringskommunikation – information om organisationens mål, planer 

och riktlinjer. 

4. Värderings- och kulturkommunikation – förmedlar organisationens attityder, etik, 

syn på medarbetarskap, samt inställning till exempelvis samhällsansvar och 

miljöfrågor. 

  

Orre och Palm (1995) skriver om hårda respektive mjuka begrepp som motiverar till den 

interna kommunikationen.  Den hårda kommunikationen är sakinriktad och den mjuka 

handlar om värden och attityder.  

1. (Hård) Alla anställda får en gemensam referensram genom en bra intern 

kommunikation. Alla utgår från samma kunskapsplattform där diskussioner kan startas för 

att bli mer effektiva och minska missuppfattningar. 

2. (Mjuk) Starkare vi-anda. Vi-andan kan inte omvandlas från dålig till bra med hjälp av 

intern kommunikation men kommunikationen kan däremot förstärka och utveckla vi-andan. 

Utifrån de hårda och mjuka begreppen kan vi säga att den interna kommunikationen 

utgör en stark potential för en organisation. En bra intern kommunikation leder till att hela 

verksamheten lyfts. Om den interna kommunikationen inte fungerar kan den orsaka 

misslyckanden (Larsson, 2008). 
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Genom att medarbetarna blir insatta och positiva till organisationens uppgifter och mål, 

kan de känna sig delaktigare och det leder till en stark motivationshöjande drivkraft som 

påverkar resultatet (Larsson, 2008). En fungerande intern kommunikation ger medarbetarna 

en god överblick, skapar enighet om målen, förbättrar beslutsunderlag, ökar motivationen 

och vi-andan vilket bidrar till ökad lönsamhet (Erikson, 2011). 

Orre och Palm (1995) definierar intern kommunikationen med hjälp av tre ord; veta, 

förstå, och tycka om. Författarna påpekar att det är viktigt att alla har kunskap om t.ex. mål, 

beslut och agerande. När kunskapen finns börjar man fråga sig ”varför” och försöker därmed 

skapa en bättre förståelse. När man har fått svar på sina varför-frågor skapar det en större 

förutsättning för att tycka om när medarbetare börjar ha åsikter om beslut och verksamheten 

vilket kan få medarbetare att känna sig mer delaktiga. Enligt Larsson (2008) är känslan av 

delaktighet oerhört viktig. Larsson och Rosengren (1995) påpekar att varje medarbetare inom 

organisation tar flera beslut varje dag och att alla dessa beslut tillsammans bidrar till en 

större kraft som för företaget framåt. Vad författarna menar är att det är viktigt att alla 

medarbetare är medvetna om målet och strävar efter samma mål annars kan det uppstå stora 

problem. 

För att alla medarbetare ska sträva mot samma mål är det viktigt att ha en klar 

kommunikation angående målformulering istället för att ha en strukturerad detaljstyrning. 

Detaljstyrning byts ut mot kommunikation för målformulering (Mohamed, 1996). Man 

kommunicerar gällande vad man ska uppnå, det finns ingen enskild person som styr arbetet. 

Idealfallet är den självstyrande gruppen som motiveras och värdesätter arbetsinnehåll och 

arbetsmetoder, men som också är öppen för att lära sig det som krävs för att ifrågasätta och 

ändra det man håller på med (Mohamed, 1996). 

2.3 Kommunikationskanaler 

Det finns olika typer av kanaler som kan användas för den interna kommunikationen. Enligt 

Erikson (2011) finns det tre olika kanaler: skriftliga kanaler, muntliga kanaler och digitala 

kanaler. 

Med skriftliga kanaler avses tryckt information på olika typer av papper eller annat 

material. Det är bland annat företagspresentationer, trycksaker, personaltidningar, OH-

material, utställningar, faktabroschyrer, väggtidningar, nyhetsbrev, brevlådor, protokoll och 

rapporter (Erikson, 2011). Erikson (2011) skriver att de skriftliga kanalerna har fördelen att 

de kan nå läsaren på många olika platser och att läsaren kan gå tillbaka i texten och läsa på 

nytt. Den stora nackdelen med skriftliga kanaler är de små möjligheterna till dubbelriktad 

dialog. Vad Erikson (2011) menar är att de skriftliga kanalerna fungerar bäst när det gäller att 

förmedla och dokumentera fakta men de fungerar sämre som instrument för dubbelriktad 

kommunikation. Dessutom kan det uppstå problem vid feltolkningar eller missförstånd då 

olika läsare kan tolka saker på olika sätt. 

De muntliga kanalerna består av planerade eller informella möten, konferenser, 

utbildningar, seminarier eller telefonväkteri (Erikson, 2011). Enligt Erikson (2011) är det 

viktigt att utveckla både chefers och medarbetares förmåga till muntlig dialog i grupp. 

Fördelen med den muntliga dialogen är att den ger möjligheter till frågor, förtydliganden och 

tankeutbyte. Mötet innebär t.ex. en chans för alla att få sina frågor besvarade och att kunna 



 

7 
 

framföra sina åsikter oavsett om det är ett planerat eller spontant, stort eller litet möte. 

Erikson (2011) anser att mötet med andra människor är ett av våra viktigaste psykologiska 

behov. Många kan känna en tomhet på sin arbetsplats, därför finns det ett stort behov av att 

prata ut och diskutera mål och mening. 

Digitala kanaler består av t.ex. e-post, intranät, webbkonferens, telefonkonferens, 

tvsändningar, film, databaser, social medier, telefax och andra elektroniska 

meddelandesystem. De digitala kanaler som möjliggör direkt dialog brukar kallas för 

interaktiva medier (Erikson, 2011). 

Digitala kanaler är ett praktiskt sätt att skapa information om både nyheter och mer 

komplexa samband och är tillgängliga för medarbetare inom organisationen (Erikson, 2011). 

Fakta och information blir betydligt mer lättillgänglig i digitala kanaler än i skriftliga kanaler. 

Det blir enklare för alla medarbetare att söka information då allt samlas på en och samma 

plats (t.ex. ett intranät). 

2.4 Agil utveckling 

Enligt Björkholm och Brattberg (2010) betyder ordet agile bland annat snabb, flexibel, 

lättrörligt, vig och välkoordinerad. Agile är en samling värderingar där förmåga till 

anpassning och träffsäkerhet är de främsta ledorden, och arbetssättet kräver även ett nära 

samarbete (Björkholm & Brattberg, 2010). 

Enligt Forslund (n.d) ändrar agila projekt fokus från hur traditionella 

systemutvecklingsprojekt bedrivs till att fokusera på människor, kommunikation, samarbete 

med kunden och en fungerande produkt framför tung dokumentation. Det traditionella 

projektupplägget kan innebära vissa problem, t.ex. att göra förändringar i en produkt när den 

är i testfasen. Man kan då inte gå tillbaka till tidigare stadier i projektet (Gustavsson, 2013; 

Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002). Om ett kundkrav förändras under projektets gång är 

det ingenting man kan göra åt då projektet redan är påbörjat. 

Med agile kan projekt räddas då approachen ger en möjlighet till snabba förändringar i 

projektplanen och ger en noggrann uppföljning av projektets status (Gustavsson, 2013). 

Enligt Avison och Fitzgerald (2006) är agila utvecklingsprojektet iterativa, man går tillbaka 

till tidigare skeden i utvecklingsprocessen för att förbättra, eller för att se om några 

förändringar bör ske. Om man t.ex. går tillbaka till kravinsamlingen i en senare iteration i 

projektet kan man ofta se att kraven har förändrats. Eftersom man arbetar i iterationer blir 

projektet lättare att dela upp i delar som i sin tur går lättare att hantera (Avison & Fitzgerald, 

2006). Genom att ha nära samarbete med kund skapas en relation som leder till att 

produkten kan utvecklas snabbt med gemensamma mål istället för att skylla på varandra om 

något går fel (Avison & Fitzgerald, 2006). 

2.4.1 Det agila manifestet 

Det agila manifestet är ett ställningstagande som ligger till grund för agil mjukvaruutveckling 

(Forslund, n.d). Manifestet utarbetades mellan den 11 och 13 februari 2001 av 17 

representanter som arbetar med olika systemutvecklingsmetoder. Gemensamt var att 

representanterna såg att det finns ett behov av lättare alternativ till dåtidens tunga och 

omfattande metodiker (Forslund, n.d). 

De fyra centrala värderingar som beskrivs i det agila manifestet är (Agile manifesto): 
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“Individer och interaktioner framför processer och verktyg” 

”Fungerande programvara framför omfattande dokumentation” 

”Kundsamarbete framför kontraktsförhandling” 

”Anpassning till förändring framför att följa en plan” 

Alla punkterna är värdefulla, men punkterna till vänster med fet stil värderas mer än de till 

höger. 

Bakom det agila manifestet finns det 12 principer som ger en djupare förståelse för ett 

agilt arbetssätt (Agile manifesto): 

● Den högsta prioriteten är att tillfredsställa kundens behov genom att kontinuerligt 

lansera delar av mjukvaran som kan vara till nytta för kunden. 

● Förändring välkomnas. 

● Fungerande mjukvara lanseras frekvent. 

● Utvecklare och användare arbetar med varandra genom hela processen. 

● Projekten bör byggas runt motiverade personer. Om rätt miljö och stöd finns så går 

det att lita på att utvecklarna slutför arbetet. 

● Det bästa och effektivaste sättet att kommunicera är att prata “face-to-face”. 

● Fungerande programvara är det primära måttet för framsteg. 

● Agila processer främjar hållbar utveckling där utvecklingen ska fortgå stadigt. 

● Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk kvalitet och god design ökar flexibiliteten. 

● Enkelhet är väsentligt. 

● Den bästa arkitekturen, kraven, och designen kommer från team som är 

självorganiserande. 

● Utvecklarna ska regelbundet reflektera hur de kan förbättra sitt arbete och sedan 

anpassa sig utifrån det. 

Runebjörk och Wendleby (2013) tar upp två japanska ord, Hansei och Kaizen, som ofta 

används för att beskriva agil utveckling. Hansei innebär att inhämta kunskap genom 

oförtröttligt reflekterande (Runebjörk & Wendleby, 2013) medan Kaizen står för att ständig 

utveckling (Gustavsson, 2013; Björkholm & Brattberg, 2010; Runebjörk & Wendleby, 2013). 

Stober och Hansmann (2010) pratar om Kaizen och beskriver det som en term för förbättring 

och står för engagemang för kontinuerlig förbättring av alla aspekter i livet. Att behandla alla 

som en kund, att göra småsaker gradvis bättre varje dag, att ställa och uppnå allt högre krav 

och att ständigt förbättra alla områden på alla nivåer är Kaizen. Det återspeglas även i det 

agila manifestet: 

“At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then 

tunes and adjusts its behavior accordingly” (Agile manifesto). 

Reflektionen görs bland annat i så kallade Sprint Retrospective (eng. för återblicksmöte) 

(Gustavsson, 2013; Björkholm & Brattberg, 2010; James, n.d), där teamet går igenom och 

utvärderar vad som har gjorts och reflekterar över vad de kan förbättra till nästa iteration i 

utvecklingsprocessen. Detta gäller både för själva produkten och processens utformning 

(Björkholm & Brattberg, 2010). 

Det effektivaste arbetet utförs om utvecklarna inom agila projekt själva kan fatta beslut 

utan att behöva gå genom ledningen eller chefen först (Björkholm & Brattberg, 2010). Rising 

och Norman (2000) refererar Brooks (1995) som menar att små team som kan arbeta 
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självständigt, d.v.s. en grupp som kan arbeta utan att behöva kontakta ledning för 

beslutstaganden, är mer effektiva. En sådan grupp kallas för självorganiserande (Björkholm 

& Brattberg, 2010; James n.d). När utvecklarna själva får ta ansvar för att organisera sig blir 

medlemmarna mer aktiva och drivande, samt att de blir mer kreativa (Björkholm & 

Brattberg, 2010). Den självorganiserande gruppen är en grupp som kan organisera sig och 

hantera utmaningar när de kommer upp (Cockburn & Highsmith, 2001). Detta leder till en 

grupp som är mer effektiv och utför ett bättre arbete (Björkholm & Brattberg, 2010). 

“The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing 

teams. “  (Agile manifesto). 

2.4.2 Agil kommunikation 

Kommunikation inom agila projektteam handlar inte om att kommunicera så 

kostnadseffektivt som möjligt utan om respekt för individen och att eliminera slöseri 

(Runebjörk & Wendleby, 2013). För att eliminera slöseri är det viktigt att man fokuserar på 

det värde man tillför kunden steg för steg. Att eliminera slöseri inom den interna 

kommunikationen kan innebär att utforma möten så de blir effektiva för att inte slösa på t.ex. 

projektmedlemmarnas tid. Ett möte som inte skapar något värde kan istället lätt skapa 

frustration. Exempel på slöseri under möten är (Runebjörk & Wendleby, 2013): 

● Överproduktion - möten som tar upp tid och plats men inte tillför något värde, möten 

utan tydlig agenda, syfte och behov eller ett möte med för mycket irrrelevant 

information. 

● Outnyttjad kreativitet - dåligt strukturerade möten, en konferens där deltagarna inte 

fått information om syfte och mål kan leda till att kreativitet och intelligenta 

resonemang går till spillo. 

● Väntan - viktiga personer är sena eller tekniken krånglar. 

● Onödiga förflyttningar - kan uppstå om personer har dålig kännedom angående 

möteslokalerna eller om man måste transportera sig långa sträckor till möteslokaler. 

● Omarbetning - man fastnar i en fråga istället för att föra mötet framåt eller att samma 

fråga diskuteras om och om igen under mötet eller flera möten. 

● Onödiga arbetsmoment - agendan innehåller ointressanta punkter eller punkter som 

inte fyller något syfte för mötesdeltagarna.   

Thylefors (2013) skriver om hur effektiva team har effektiva möten och att det inte är mötet i 

sig som är viktigt utan själva processen och dynamiken i mötet. Det går att se en liknelse med 

agila utvecklingsteam där effektivitet är en primär del särskilt under möten (Björkholm & 

Brattberg, 2010; Rising & Norman, 2000; Gustavsson, 2013). Till exempel James (n.d) 

skriver att en dedikerad Scrummaster hittar alternativ till vad som kan vara stela eller 

skrämmande möten. Om inte miljön på mötet är psykologiskt tryggt kommer antingen vissa 

ämnen att undvikas eller så urartar det i ett möte där deltagarna istället skyller på varandra. 

Dagliga möten har visat sig vara motiverande för individer men även för gruppens 

arbetsinsats (Whitworth & Biddle, 2007). Whitsworth och Biddle (2007) kom fram till att 

dagliga möten ger projektmedlemmarna höga nivåer av socialt ansvarstagande och stöd till 

kollegor, samt förhöjd medvetenhet om aktiviteten i projektet. Medlemmar som inte har 

bidragit till det kollektiva målet har visat en motvilja att komma på dessa möten då de känner 

att de inte gjort vad de bör ha gjort (Whitworth & Biddle, 2007). 
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Bild 1: Kommunikationseffektiviteten vid olika kommunikationsformer (Björkholm & Brattberg, 

2010). 

Forskning har visat att det effektivaste sättet att kommunicera är två personer som står 

framför en Whiteboard. I den här situationen kan deltagarna kommunicera genom tal, 

kroppsspråk men även visualisera genom att rita (Björkholm & Brattberg, 2010). Björkholm 

och Brattberg (2010) skriver att korta effektiva möten gör att vi slipper dokumentera och 

skicka runt rapporter om vad som har sagts. Genom att mötas ansikte-mot-ansikte försvinner 

onödiga mellanled som skapar missförstånd. 

“The most efficient and effective method of conveying information to and within 

a development team is face-to-face conversation” (Agile manifesto) 

2.4.3 De agila metoderna 

Agile är ett samlingsnamn för olika metoder som främst används i mjukvaruutveckling. I 

denna samling finns bland annat Scrum, Lean, eXtreme Programming, och Kanban 

(Björkholm & Brattberg, 2010; Avison & Fitzgerald, 2006). Gemensamt för dessa metoder är 

att de alla är framtagna utifrån erfarenheter, genom att studera vad som fungerar bra och vad 

som fungerar mindre bra (Björkholm & Brattberg, 2010). Metoderna är starkt influerade och 

formade av praktiker inom mjukvaruutveckling (Stober  & Hansmann, 2010). Enligt 

Cockburn och Highsmith (2001) utmärker sig agila metoder i komplexa projekt där krav ofta 

kan förändras. De agila metoderna fungerar bäst i företag som centreras runt människor och 

där företagets kultur centreras runt samarbete. I Bilaga 2, 3 och 4 finns en redogörelse för 

Lean, XP, och Kanban.  

2.4.4 Scrum 

Scrum är den mest kända och välanvända agila metoden (Björkholm & Brattberg, 2010). 

Scrum är i huvudsak en mjukvaruutvecklingsmetod för små projektteam (Rising & Janoff, 
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2000). Utvecklingsteamet bör bestå av 5-8 personer som är dedikerade till projektet 

(Björkholm & Brattberg, 2010; Rising & Janoff, 2000). Scrum tydliggör vem som prioriterar 

och bestämmer vad som ska göras, men det är utvecklingsteamen som skapar 

tidsuppskattningar och bestämmer hur det ska göras (Björkholm & Brattberg, 2010). Scrum 

hjälper även en grupp att kommunicera bättre (Rising & Janoff, 2000). 

I Scrum används något som kallas för backlog (Björkholm & Brattberg, 2010; Rising & 

Janoff, 2000; James n.d). Det är en prioriteringslista där varje del, kallat föremål (eng. item) 

(Björkholm & Brattberg, 2010; James n.d) rangordnas där det viktigaste föremålet är 

nummer ett. Endast ett föremål får förekomma på ett nummer, d.v.s. två olika föremål får 

inte ha samma prioritet. Ett föremål kan vara en ny funktion eller en bugg som behöver fixas 

(Björkholm & Brattberg, 2010). Om föremålet är en funktion kallas dessa ofta för User story 

(Björkholm & Brattberg, 2010). En User story ska beskrivas utifrån användarens perspektiv 

och inte en teknisk beskrivning av funktionen formulerad av systemutvecklarna. 

Användarens perspektiv används för att kunden ska få en bättre förståelse över vad det är 

som utvecklas (Björkholm & Brattberg, 2010).   

I Scrum är hela utvecklingsteamet en roll, inte varje enskild individ. Scrummastern är den 

enda personen i utvecklingsteamet med en personlig roll (Björkholm & Brattberg, 2010). 

Detta beror på att enligt Scrum ska teamet tillsammans ta på sig ansvaret att arbeta och 

leverera utifrån backloggen. Det kan behövas kompetenser inom flera olika områden för att 

färdigställa ett föremål, t.ex. en testare, en utvecklare och en designer (Björkholm & 

Brattberg, 2010). 

Scrummastern som har den enda individrollen har till uppgift att se till att processerna 

följs och utförs. Scrummastern har även till uppgift att se till att arbetet utförs effektivt, 

ostört och att utvecklingsteamet kan förbättra sin arbetsprocess. Om det är något som stör 

arbetet är det upp till scrummastern att se till att det störande elementet försvinner. Störande 

element kan vara t.ex. långsamma datorer, krångliga processer eller dålig miljö på 

arbetsplatsen (Björkholm & Brattberg, 2010). 

Utvecklingsteamet arbetar sedan utifrån denna backlog i cykler som kallas för sprintar 

(Björkholm & Brattberg, 2010; Rising & Janoff, 2000). Enligt scrum är en sprint en på 

förhand bestämd tidsperiod, 2-4 veckor (Björkholm & Brattberg, 2010) eller 1-4 veckor 

(Rising & Janoff, 2000). Under en sådan sprint utförs arbetet parallellt i två processer. Den 

ena processen fokuserar på att utveckla de viktigaste funktionerna (Björkholm & Brattberg, 

2010).  För att komma fram till vilka funktioner som är viktigast hålls ett möte 

(sprintplaneringsmöte) där deltagarna diskuterar vilka funktioner som är viktigast att 

utveckla under de kommande 1-4 veckorna. Den andra processen handlar om hur teamet kan 

förbättra sitt arbete. I slutet av varje sprint har teamet ett Sprint Retrospective där de går 

igenom arbetet i sprinten och diskuterar hur man ska förbättra sitt arbete framöver 

(Björkholm & Brattberg, 2010; James, n.d). Dessa förslag på förbättringar följs sedan upp på 

nästkommande Sprint Retrospective (Björkholm & Brattberg, 2010). 

Det är produktägaren som bestämmer över backlogen och kan närsomhelst förändra, ta 

bort, eller lägga till nya föremål i listan (Björkholm & Brattberg, 2010). Men projektteamet 

tar enbart åt sig arbete som får plats i sprinten. Om det blir för mycket bör produktägaren 

och projektteamet försöka bryta ner föremålen i mindre delar (Kniberg & Skarin, 2010). Det 
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krävs inte att produktägaren ska kunna alla krav för projektet, men denne måste ha 

tillräckligt med förståelse för att veta vad som bör prioriteras. Han kan även hänvisa till 

någon intressent med mer kunskap som utvecklingsteamet kan prata med om de behöver 

ställa fler frågor. Produktägaren behöver inte vara en person utan kan även vara en grupp om 

flera personer (Björkholm & Brattberg, 2010). 

I Scrum används en tavla (t.ex. en Whiteboard) för att visualisera arbetet (Björkholm & 

Brattberg, 2010). En sådan tavla kallas för Scrum board (Kniberg & Skarin, 2010). 

 

Bild 2: Arbetet begränsas utifrån hur mycket teamet förväntar sig hinna med under Sprinten. Varje 

lapp (t1-t9) är en uppdelning av en User story (“Prod”, “Test”, “Build”). 

Scrum boarden består av ett rutnät av rader och tre kolumner. Den första kolumnen “To do” 

innehåller föremål som inte har påbörjats ännu. “In progress” är föremål där arbete har 

påbörjats och “Done” är föremål som är färdiga. Varje rad är en User story och innehåller 

lappar för alla arbetsuppgifter inom User storyn. Dessa lappar flyttas beroende på deras 

status, t.ex. när en arbetsuppgift är färdig flyttas den till kolumnen “Done”. 

En Burn down chart (Björkholm & Brattberg, 2010) är ett sätt att presentera hur projektet 

ligger till tidsmässigt. Y-axeln i diagrammet representerar arbetet i sprinten och X-axeln hur 

mycket tid det är kvar. En diagonal linje dras som en estimering om hur sprinten förväntas 

fortgå. Ligger projektet över den diagonala linjen ligger man efter i arbetet (Björkholm & 

Brattberg, 2010). 

För att uppdatera alla i projektet hålls dagliga möten, kallade Daily Scrum, (Björkholm & 

Brattberg, 2010) där utvecklarna samlas framför Scrum boarden och går igenom vad de har 

gjort sedan förra mötet, vad de planerar att göra idag och om de har något som hindrar dem 

att utföra uppgiften (Björkholm & Brattberg, 2010). Fokus läggs på hinder som diskuteras 

ytterligare efter mötet med de personer som kan lösa problemet (Björkholm & Brattberg, 

2010). Genom att hålla regelbundna möten försvinner små missförstånd (Brooks, 1995). 

Efter varje sprint hålls ett möte för utvecklare, produktägare, kunder m.m. (Rising & 

Janoff, 2000), som kallas för Sprint Review (James, n.d.). Under mötet redovisas vad som 

har gjorts under sprinten (Rising & Janoff, 2000), genom en demonstration av funktioner 

(Björkholm & Brattberg, 2010). Baserat på mötet får kunderna möjlighet att testa produkten 

och se vad som finns. Därefter kan de göra förändringar eller omprioriteringar om så behövs 
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(Björkholm & Brattberg, 2010; Rising & Janoff, 2000). Efter Sprint Review hålls ett Sprint 

Retrospective mellan utvecklarna och produktägare där de går igenom hur de kan förbättra 

sitt arbete (Björkholm & Brattberg, 2010). 
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3. Metod 

3.1 Fallstudie 

I studien genomfördes en fallstudie där tre olika företag studerades, med fokus på hur den 

interna kommunikationen i agila projektteam påverkade arbetsinsatsen för 

projektmedlemmarna. Inom fallstudien utförde vi en litteraturstudie för att skaffa oss 

kunskap inom uppsatsämnet. Även ett antal kvalitativa intervjuer och observationer utfördes 

för skapa en helhetsbild över det agila projektarbetet, hur projektmedlemmarna 

kommunicerade med varandra och hur möten fungerade. 

En stor fördel med en fallstudie är att den har den unika förmågan att kunna hantera olika 

typer av empiriskt material, d.v.s. dokument, artefakter, intervjuer och observationer 

(Merriam, 1994). Merriam (1994) anser att fallstudier inte använder en bestämd form av 

metodik, utan istället använder sig av olika sätt att samla in information. Bryman och Bell 

(2005) instämmer då de anser att det går att kombinera både kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder i en fallstudie. 

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, en händelse, 

en person eller en social grupp. Denna specifika företeelse väljs ut på grund av att den är 

viktigt eller intressant (Merriam, 1994). I vårt fall var vi intresserade hur intern 

kommunikation kan påverka arbetsinsatsen inom agila projektteam och valde därför att 

studera specifika projektmedlemmar i specifika projektteam på specifika företag. Genom att 

koncentrera oss på en situation strävade vi efter att hitta samspelet mellan viktiga faktorer 

som i sig kännetecknar en situation (Merriam, 1994). Merriam (1994) refererar till Becker 

(1968) som definierar att syftet med fallstudier är att en helhetsbild av de situationer man 

studerar ska framkomma och att man ska kunna utveckla allmänna påståenden om 

regelbundna situationer i den sociala strukturen. 

I en kvalitativ undersökning utgår man ifrån att det finns många verkligheter och att 

världen är subjektiv och behöver tolkas snarare än mätas. Det innebär att man försöker nå 

förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp av individer (Hartman, 2004). 

Livsvärlden är de faktorer som gör människor till vad de är, hur de beter sig, människans 

natur. I den kvalitativa undersökningen är det åsikter och uppfattningar som utgör grunden 

istället för fakta och man använder ord och bilder i resultatet istället än siffror (Merriam, 

1994). 

Den kvalitativa intervjun riktar sig mot att upptäcka och identifiera den intervjuades 

uppfattning där intervjun ger utrymme för respondenter att svara med egna ord (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi insåg att den kvalitativa intervjun var lämpligast att använda i vår 

studie då vi ville undersöka hur olika respondenter upplever den interna kommunikationen i 

det agila projektteamet. Intervjuerna utfördes på de olika företagen i deras konferensrum 

eller fikarum. 

Att utföra observationer för att samla in data är viktigt då vissa saker kan ha utvecklats till 

rutiner (Merriam, 1994). Observationer kan då ge en större förståelse för sammanhanget och 

man får en bredare inblick än med endast intervjuer då dessa lätt kan missa vissa skeenden. 

Observationer gör det möjligt att upptäcka beteenden som sker just för stunden istället för att 

förlita sig på respondenternas minnesbilder. Det kan också finnas saker som respondenten 
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inte vill prata om, t.ex. konflikter, och även då kan en observation vara bra. Observationerna 

vi utfört har varit under Daily Scrum, framför Scrum boarden, och under Sprint Review, i 

konferensrum hos de studerade företagen. Syftet med observationerna var att undersöka hur 

projektteamet kommunicerade med varandra och betedde sig i sin naturliga omgivning. 

3.2 Litteraturstudie 

För att skaffa oss kunskap inom uppsatsområdet valde vi att inleda med en litteraturstudie 

som hanterade både tryckta källor och elektroniska dokument. Den litteratur vi var i behov 

av, fick vi genom att söka via Umeå universitetsbibliotek där olika hjälpmedel finns 

tillgängliga, till exempel datorbaserade söksystem. Där finns olika databaser att söka i och de 

databaser som vi genom biblioteket har använt oss av är bland annat: Libris (De svenska 

forskningsbibliotekens gemensamma katalog) och Umeå universitetsbiblioteks söktjänst. 

Med hjälp av dessa datorbaserade söksystem kunde vi söka efter olika böcker, artiklar, 

konferensbidrag, dokument och rapporter från myndigheter, men även stora mängder 

litteratur i digital form; e-böcker, respektive e-artiklar (Patel & Davidson, 2011). Vi har även 

använt oss av Google Scholar för att hitta vetenskapliga artiklar. Använda sökord, som både 

använts enskilt och kombinerade med varandra, är bland annat: agile, Scrum, internal 

communication, communication, performance, effective, project teams, social, System 

development, och software development. 

När vi hade valt ut den litteratur som vi ville använda oss av, började vi med att läsa den 

information som för oss var intressant utan att läsa varje verk från pärm till pärm (Patel & 

Davidson, 2011). Vi försökte i första hand bedöma vilken nytta vi kunde ha av varje verk där 

vi gick igenom sammanfattning, baksidestext, innehållsförteckning och sakregister i det 

avseendet att försöka få en snabb uppfattning om vad den aktuella texten handlade om.   

3.3 Urval 

Det huvudsakliga syftet med studien var att få insikt om hur olika respondenter upplever den 

interna kommunikationen i det agila projektteamet. Därför valde vi att inrikta oss på tre 

liknande IT-företag som alla arbetar med agila utvecklingsmetoder. Vi valde företag som 

arbetar med agila utvecklingsmetoder där kommunikation är en central del av dessa 

metoder, t.ex. Scrum (Björkholm & Brattberg, 2010; Rising & Norman, 2000; Gustavsson, 

2013). En mer ingående beskrivning återfinns i Bilaga 5. 

På dessa tre företag tog vi kontakt med en respondent i en ledande roll för att boka in ett 

observationstillfälle och en intervju med denne. Respondenten hjälpte oss senare att komma 

i kontakt med 2-4 projektmedlemmar för ytterligare intervjuer. Detta urval är ett så kallat 

snöbollsurval. Det är ett slags bekvämlighetsurval där forskaren ser till att få kontakt initialt 

med ett mindre antal respondenter som är relevanta för undersökningens tema och därefter 

används dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2005). Med 

andra ord är snöbollsurval ett icke slumpmässigt urval av personer där man via, på förhand, 

utvalda personer letar sig fram till andra personer som man tar med i urvalet. I vårt fall valde 

som sagt respondenterna i en ledande roll ut 2-4 projektmedlemmar som vi kunde intervjua, 

därför visste vi inte på förhand vilka personer urvalet skulle ge oss. Vi efterfrågade att få 

intervjua personer med olika erfarenheter av att arbeta med systemutveckling, några mer 
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erfarna och några lite mindre erfarna. Anledningen till att vi ville intervjua respondenter med 

olika erfarenheter var för att kunna få ett bredare perspektiv. Vi ville hitta skillnader och 

likheter och för att skapa oss en djupare förståelse om den interna kommunikationens 

påverkan på agila projektteam. Vi ansåg att ett snöbollsurval passade oss bra då vi var 

intresserade av att prata med respondenter ur ett och samma projektteam, och respondenten 

i den ledande rollen kunde därför hänvisa oss till medlemmar ur hans projektteam. 

Datainsamlingen bestod av intervjuer och observationer på tre olika företag, Företag A, 

Företag B och Företag C. På företag A utförde vi intervjuer med fem personer, fyra personer 

på Företag B och tre personer på Företag C. Åldern på respondenterna varierade från 33 till 

51 år. 

I tabellerna i Bilaga 6 presenteras respondenterna från varje företag med en kort 

beskrivning av deras roll, tid inom rollen och erfarenhet av systemutveckling och arbete i 

agila projekt. 

När vi kontaktade de tre utvalda företagen angående intervjuerna frågade vi också om det 

fanns möjlighet att medverka på några möten för att observera den interna 

kommunikationen. Mötena vi observerade var Daily Scrum och Sprint Review. 

  

 Företag A Företag B Företag C 

Daily Scrum X X  

Sprint Review  X X 

Tabell 1: Vilken typ av möte som observerades på de tre företagen.  

Daily Scrum Företag A Företag B Företag C 

Varaktighet 7 minuter 10 minuter - 

Antal deltagare 6 st 5 st - 

Frekvens Dagligen Dagligen - 

Tabell 2: Information angående de möten vi observerade. 

Sprint Review Företag A Företag B Företag C 

Varaktighet - 60 minuter 40 minuter 

Antal deltagare - 7 st 3 st 

Frekvens - Varannan vecka Varje vecka 

Tabell 3: Information angående de möten vi observerade. 

Inför intervjuerna och observationerna gjorde vi klart för respondenterna att varken deras 

namn eller företag skulle anges i rapporten och att deras svar inte kunde kopplas till dem. 

Istället valde vi att kalla företagen “Företag A”, “Företag B” och “Företag C”, respondenterna 

med en ledande roll för A1, B1 och C1 och respondenterna ur projektteamen för A2-A5, B2-B4 

och C2-C3. 
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3.4 Kvalitativ intervjuundersökning 

Intervjuerna utfördes med totalt 12 respondenter från tre olika företag, tre personer med en 

ledande roll och nio projektmedlemmar. Vi valde att genomföra intervjuerna med personerna 

i en ledande roll i form av panelintervjuer vilket innebär att det finns flera intervjuare men 

det är en huvudintervjuare som håller i intervjun (Kylén, 1979). Huvudintervjuaren ska ställa 

de frågor som tidigare är bestämda och nedskrivna i intervjuguiden medan de andra 

intervjuarna ska lyssna, göra anteckningar men också fördjupa intervjun med viktiga frågor 

och teman. Meningen med denna intervju är att alla intervjuare hör samma sak och behöver 

efteråt inte blir oense om vad som sagts vilket underlättade vår analys och förståelse av 

respektive respondent. Intervjuerna med projektmedlemmarna utförde vi i form av en 

parintervju där det är en intervjuare och en intervjuad (Kylén, 1979). En parintervju baseras 

på att intervjuaren och den intervjuade tillsammans bildar ett par och har ett gemensamt 

ansvar för att intervjun ska bli så bra som möjligt. Vid intervjuerna med 

projektmedlemmarna använde vi oss av parintervjuer för att kunna utföra intervjuerna 

parallellt för att spara tid. 

Genomförandet av intervjuerna gjorde vi i form av halvstrukturerade intervjuer. Enligt 

Hartman (2004) är den halvstrukturerade intervjun mer standardiserad än strukturerad där 

intervjuare får formulera sig fritt. Vi bestämde själva ordningen på frågorna, vi försökte 

grunda ordningen på att hålla respondenten i rätt stämning under hela intervjun (Hartman, 

2004). Vi var också noga med att inte skapa en allt för strikt intervjuguide då den lätt kan 

hindra oss från att fånga viktiga faktorer (Ryen, 2004). Vi ansåg att halvstrukturerade 

intervjuer passade vår studie bra då den möjliggjorde en anpassning av intervjuerna 

beroende på vem vi intervjuade. 

Vi inledde varje intervju med att informera intervjupersoner om det allmänna syftet med 

intervjun, gav en kort information om författarna av uppsatsen, informerade om att de deltar 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta intervjun när som helst (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Anledningen med detta tillvägagångssätt var att få respondenterna att förstå syftet med 

studien och att respondenten skulle känna sig avkopplade då de fått lära känna oss bättre 

(Kylén, 1979). 

Under intervjuerna valde vi att använda oss av två olika intervjuguider (se Bilaga 7), den 

ena användes då vi utförde intervjun med respondenter i ledande roll och den andra 

användes under intervjun med projektmedlemmarna. Anledningen till att vi hade två olika 

intervjuguider var för att vi ville ställa frågor ur ett något annorlunda perspektiv beroende på 

om de arbetade i en ledande roll eller om de var medlem i projektteamet. Vid utformningen 

av frågorna använde vi oss av vår litteraturstudie. Vi utgick från den forskning vi valt att 

belysa i kapitlet om kommunikation och agilt arbete för att kunna utforma våra 

intervjuguider på bästa sätt. Vi ansåg att det var bra att använda en intervjuguide eftersom 

den gav oss ett stöd under intervjuerna då vi inte ville samla in överflödig data som kunde 

störa vår analys (Ryen, 2004). Enligt Hartman (2004) är den kvalitativa intervjun 

förhållandevis fri men det kan vara bra använda en intervjuguide i samband med att 

intervjuerna utförs.         
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3.5 Observationer 

Vi valde att utföra observationer vilket är en av de vanligaste metoderna inom kvalitativ 

forskning (Hartman, 2004). En observation innebär att man bokstavligen söker upp 

människor, platser eller situationer för att observera hur de beter sig i sin naturliga 

omgivning. Det är viktigt att man innan observationen gör sig bekant med företeelsen man 

ska studera för att därefter kunna beskriva och tolka det man observerar (Merriam, 1994). 

För att en observation ska utgöra ett vetenskapligt verktyg bör den uppfylla vissa kriterier 

(Merriam, 1994). Observationen utgör ett vetenskapligt verktyg när den uppfyller ett uttalat 

forskningssyfte, är planerad, registreras systematiskt, och är föremål för kontroll angående 

validitet och reliabilitet. 

Beroende på vad som ska observeras måste man bestämma om observationen ska vara 

strukturerad eller ostrukturerad (Merriam, 1994). Vi valde att genomföra en ostrukturerad 

observation där vi försökte notera olika beteenden och antecknade det vi ansåg var relevant 

för studien (Kylén, 1979). Merriam (1994) har en checklista över faktorer man bör ta hänsyn 

till i en observation. I listan ingår: 

● Miljön - Hur ser omgivningen ut? Vad är tillåtet och inte? 

● Deltagarna - Antal närvarande, roller och vilka? 

● Aktiviteter och samspel - Vad händer? Ordningsföljd, integration och hur 

människa och aktivitet kopplas samman. 

● Frekvens och varaktighet - Är det en vanlig eller unik situation? Vilka faktorer 

skapar situationen? 

● Svårfångade faktorer - Informella och oplanerade situationer, ickeverbala 

budskap, självklara faktorer och symboliska innebörder. 

Innan vi påbörjade våra observationer berättade vi översiktligt varför vi var där, utan att 

påverka omgivningen (Hartman, 2004). En fördel med det var att vi synligt kunde observera 

situationen och projektmedlemmarna då de visste varför vi var där. Man kan välja att delta 

aktivt eller passivt i en observation. Att delta aktivt innebär att man själv är med i de 

aktiviteter som utförs och att delta passivt innebär att man står på sidan och observerar 

aktiviteten (Hartman, 2004). Vi valde att delta passivt där vi observerade utan att delta. 

Risken med observationerna var att vi inte innan observationerna exakt visste vad vi 

skulle observera och därigenom riskerade att missa viktiga faktorer. Det var därför viktigt att 

vi hade kontroll över vår frågeställning och visste vad vi skulle observera då vi var medvetna 

om vi inte kunde observera precis allt. 

I vår observation fokuserade vi på att anteckna deskriptivt och disciplinerat. Vi var noga 

med att skilja på viktiga och vardagliga detaljer (Patton, 1980). Vi försökte bete oss som en i 

mängden för att därigenom kunna se hur de agila projektmedlemmarna pratade sinsemellan 

och vilka attityder som fanns (Hartman, 2004). 

När vi hade genomfört en observation satte vi oss ner direkt efteråt och antecknade det vi 

bevittnat och kompletterade anteckningarna med anteckningar vi fört under själva 

observationen. Vi räknade med att dokumentationen skulle ta minst lika lång tid som själva 

observationen. För att vi lättare skulle komma ihåg informationen från observationerna lade 
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vi stor vikt i att vara uppmärksam, lyssna efter nyckelord, växla genom att fokusera på olika 

personer och upprepa var som hänt eftersom (Merriam, 1994).  

3.6 Analys av studiens empiriska data 

Vi började med att skriva ner allt respondenterna sade under intervjuerna och det vi 

observerat under observationerna. Vi letade efter teman som blev grunden till de kategorier 

vi använde under empirikapitlet. Vi började med att skriva ner allt som alla respondenter 

sade som passade in under varje kategori. Sedan skrev vi ihop detta till en mer flytande text 

utifrån det som respondenterna hade sagt. Vi gjorde på det här sättet för att säkerställa att vi 

inte missade viktig data och vi fick samtidigt ett bättre flyt i vårt resultat.  

I och med att vi redan skapat kategorier i resultatkapitlet kunde vi återanvända dessa i 

vårt analyskapitel. Att kategorisera på det här sättet är, enligt oss, något som underlättade för 

oss när vi skulle analysera då vi lättare kunde hitta informationen. Det är något som, enligt 

oss, även underlättar för läsaren då sambanden mellan resultat och analys blir tydligare. 

3.7 Metodkritik 

Det går att ifrågasätta på vilken nivå vi kan dra generella slutsatser av vårt resultat på grund 

av en rad olika faktorer. Antalet respondenter är litet vilket kan leda till att studiens resultat 

inte är representativt för en större population. Respondenterna som arbetade tillsammans i 

ett och samma projektteam kan möjligtvis ha liknande åsikter. Detta eventuellt för att de 

arbetar tätt ihop och med liknande arbetsuppgifter. För att representera en större population 

bör fler intervjuer ha utförts med fler projektteam. 

Merriam (1988) skriver att för att en studie ska kunna anses som pålitlig bör det finnas ett 

långvarigt engagemang med bland annat återkommande observationer. För att kunna se 

kommunikationsmönster i agila projektteam hade det varit bättre om vi observerat fler 

möten. Vi hade inte möjlighet att observera ett Sprint Review på Företag A eller ett Daily 

Scrum på Företag C. Detta leder till att datainsamlingen från observationerna är bristfällig. 

Fler observationstillfällen skulle leda till en bättre förståelse och en bättre spegling av 

respondenternas verklighet. 

En viss kritik kan riktas mot intervjuerna som utfördes på Företag C då respondenterna 

hade begränsad tid. Svaren blev möjligtvis inte lika utförliga och möjligheten till följdfrågor 

minskade. 

Tid är en faktor som påverkat studiens datainsamling. Om studien hade kunnat 

genomföras under en längre tid hade det eventuellt kunnat påverka studiens resultat. Detta 

för att fler intervjuer och observationer kunnat utföras men även att mer tid kunnat läggas på 

den teoretiska datainsamlingen. 
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4. Den interna kommunikationens centrala roll i agila 
projektteam 

4.1 De ledande personernas uppfattningar om kommunikation 
i agila team  

4.1.1 Val och utformning av agil metod 

De tre företagen (Företag A, Företag B & Företag C) som studerades använde alla Scrum som 

den primära agila metoden. A1 beskrev att de plockade in delar av Kanban i sitt arbete och att 

deras tankesätt baserades på Lean. Även B1 påpekade att de plockade delar av andra 

metoder, t.ex. XP, om behovet fanns. Alla tre företagen beskrev också att de anpassat Scrum 

utifrån sina egna behov. Vi frågade också om de ibland anpassade sitt val eller utformning av 

agil metod utifrån kundens önskemål av metod och fick olika svar av alla tre företagen. A1 

förklarade att kunden ofta kom in sent i systemutvecklingsprocessen och därför påverkade 

inte kunden valet av agil metod. Dock konstaterade A1 att de var anpassningsbara om det 

behövs. B1 svarade annorlunda då de inte arbetade mot kund på samma sätt som de övriga 

företagen, de anpassade inte sin agila metod utifrån kundens önskemål. B1 anpassade 

däremot produkten utifrån kundens önskemål. C1 hade hög anpassningsförmåga i valet av 

agil metod. De kunde tänka sig att utbilda sig inom nya, för dem, metoder om kunden 

önskade det. 

4.1.2 Scrum board och backlog 

Företag A och Företag B använde sig båda av en digital och analog Scrum board. A1 påpekade 

att en Scrum board i digital form kunde vara att föredra i större projekt då det inte blir lika 

tidskrävande att skapa lapparna med de olika arbetsuppgifterna. B1 påpekade att ha en 

Scrum board i både digital och analog form skapar dubbelarbete men att det var okej om det 

låg på en lagom nivå. I projektet Företag A arbetade med när vi gjorde vår studie fungerade 

det att ha en Scrum board i både digital och analog form. Företag C använde sig inte av en 

Scrum board utan en annan digital lösning där de fick en överblick över arbetsuppgifterna 

och deras fortgång.   

Alla tre företagen använde sig av en backlog i digital form. Det var alla överens om att 

backlogen var en bra hjälp till att skapa kontroll över vad som skulle prioriteras. C1 nämnde 

att backloggen hjälpte dem att komma ihåg vad som skulle göras och vad de inte hade hunnit 

med att göra. A1 påpekade att backloggen skulle hållas så kort som möjligt för att få en klar 

överblick över den. Om backloggen blev för lång med många föremål kunde den vara svår att 

kontrollera och riskerna för redundanta data ökade. B1 ansåg att backloggen underlättade 

kommunikation både inom teamet och mellan kunder, den innehöll vad kunden ville ha. B1 

beskrev de föremål som var utformade i backloggen som User stories. User stories innehöll 

snarare vad användaren ville göra istället för vad användaren ville ha. B1 exemplifierade 

detta genom att användaren sade att den ville ha en produkt som hjälper dem att ta sig över 

floden istället för att specificera sig och säga att denne ville ha en bro. Företaget fick då själva 

komma fram till en lösning på problemet. 
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4.1.3 Intern kommunikation 

A1, B1 och C1 var alla överens om att verbal kommunikation var den mest effektiva typen av 

kommunikation. B1 sade att genom verbal kommunikation minskade risken för missförstånd 

och man sparade tid. C1 kommunicerade dagligen via chatt, email och telefon då han oftast 

satt ute hos kunden. C1 berättade också att projektteamet en gång i veckan träffades för att 

hålla ett möte vilket han ansåg var viktigt. Som komplement till dessa möten var chatt ett bra 

verktyg för att snabbt ställa och svara på frågor. A1 ansåg att både email och telefon kunde 

skapa missförstånd och förklarade att verbal kommunikation framför en Whiteboard var det 

absolut bästa. A1 beskrev ett exempel där två personer kommunicerade via telefon där den 

ena försökte beskriva en boll och den andra sade att den förstod men såg egentligen en 

triangel. Framför en Whiteboard visualiserades idén och båda personerna såg samma form. 

A1 och B1 beskrev att de varje morgon träffade projektteamet framför deras Scrum board och 

höll i ett Daily Scrum. A1 och C1 summerade veckan som gått och vidarebefordrade 

information till intressenter. C1 gjorde detta tillsammans med projektteamet för att kunna ge 

kunden en tydligare bild gällande projektets fortgång. 

A1, B1 och C1 beskrev alla att den interna kommunikationen var viktig i deras projekt. B1 

beskrev den interna kommunikation som en grundsten till att alla i teamet talade samma 

språk. Kommunikationen skapade en bättre förståelse inom projektteamet för vad som skulle 

göras och hur det skulle göras. B1 konstaterade även att kommunikationen säkerställde att 

projektet inte gick i fel riktning. A1 beskrev hur viktigt det var att hålla hög transparens där 

all information skulle vara känd för hela projektteamet. A1 berättade även att utan 

transparens i projektteamet kunde det skapas problem i gruppdynamiken och medlemmar 

kunde tappa tilliten för varandra. C1 sade att den interna kommunikationen var mycket 

betydelsefull i hans arbete. Det var kommunikationen som hjälpte C1 att se till att 

projektteamet fungerade och att projektet flöt på som det skulle. 

A1, B1 och C1 kunde alla se att den interna kommunikationen påverkade arbetet i det agila 

projektet. B1 sade att om kommunikationen fungerade bra inom projektteamet så speglade 

det också deras arbetsinsats. 

A1 och C1 konstaterade att det var viktigt med t.ex. Daily Scrum för att ge hela 

projektteamet en överblick över vad som skulle göras och projektets målbild. C1 menade även 

att om ett möte flöt på bra och C1 hade fått en klar bild av processen från utvecklarna 

underlättade Daily Scrum hans arbete med att föra vidare bilden till kunden. A1 påpekade 

också att ett Daily Scrum kunde påverka projektteamet negativt om mötet var väldigt oklart. 

C1 kunde också se en förändring i projektteamets insats, särskilt om han hade tagit ett beslut 

som påverkade dem i deras arbetsprocess. C1 gav ett exempel där beslutet gällde ett problem 

som projektteamet kunde lämna för att gå vidare med andra arbetsuppgifter. 

B1 ansåg att om en sprint fungerade bra och alla förstod vad som behövde göras och hade 

samma målbild effektiviserades arbetet. Skulle någon i projektteamet fastna med en uppgift 

kunde de ta hjälp av de andra i teamet för att komma igång och tillsammans lösa uppgiften. 

A1 påpekade att projektet förändrades över tid och att akuta krav kunde tillkomma, då var 

det viktigt att kommunicera med varandra tidigt för att förändringen inte skulle påverka 

projektteamet negativt. A1 gav ett exempel där han beskrev att en sådan förändring kunde 

påverka projektteamet mer än vad själva uppdraget gjorde, det kunde förstöra drivet i 
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teamet. Det var viktigt att hitta en bra balans inom projektteamet där kommunikationen 

fungerar bra mellan projektmedlemmarna och mellan projektmedlemmar och personen med 

en ledande roll. Att ha ett team som fungerade bra tillsammans var också viktigt. Om vissa 

personer tog för stor plats i projektteamet så kunde det skapa problem i gruppdynamiken. 

B1 beskrev också att vissa föremål kunde vara mindre roliga att arbeta med och då var det 

viktigt att någon tog sig an dessa föremål och genomförde dem ändå. Det var någonting som 

B1 tyckte att hans projektteam var bra på. De delade upp föremål i mindre delar så att även 

om det var någonting tråkigt tog den delen max 1-2 dagar att genomföra. B1 sade att om det 

var ett snabbt flöde i sprinten ledde det till en bättre stämning i projektteamet. 

C1 påpekade att det inte endast var arbetsinsatsen som påverkas utan även välmående hos 

projektmedlemmarna och hur roligt det var att gå till jobbet. 

A1, B1 och C1 sade alla att frånvarande projektmedlemmarna var något som existerade på 

företagen vid olika tillfällen, det ledde till att kommunikationen inte kunde utföras eller att 

den blev bristfällig, och de beskrev deras olika problem och lösningar. A1 beskrev att arbets-

kapaciteten kunde halveras om någon i projektteamet skulle vara sjuk i en vecka och att det 

kunde påverka projektteamet. B1 beskrev att de på Företag B löste kommunikationen med 

frånvarande projektmedlemmar genom att dela ut den frånvarande projektmedlemmens 

arbetsuppgifter till resterande medlemmar i projektteamet. När denne person återvände till 

kontoret kunde personen titta på Scrum boarden för att se vad som hade hänt och vad han 

hade missat. A1 sade att alla projektmedlemmar medverkade i sprintplaneringen för att alla 

skulle få all information om vad som skulle göras. Genom detta spreds informationen till hela 

projektteamet och det var någonting som A1 tyckte fungerade bra. C1 sade att om någon i 

projektteamet var frånvarande när ett möte skulle äga rum så anpassade de sig och flyttade 

mötet till en annan dag. C1 sade även att om en flytt av ett möte inte var möjligt så kunde 

mötet hoppas över. B1 konstaterade att de aldrig hoppade över ett Daily Scrum. 

4.1.4 Hansei och Kaizen 

C1 sade att det inte hade något internt feedbacksystem inom projektteamet utan bara mot 

kunden. A1 och B1 använde båda en typ av feedbacksystem. Både Företag A och Företag B 

hade ett Sprint Retrospective där alla projektmedlemmar skrev ner sina åsikter om positiva 

och negativa saker som hade hänt under sprinten. A1 beskrev att de diskuterade förbättring 

med hjälp av åsiktslapparna som de skrivit och sedan kategoriserade de dessa åsikter i tre 

olika kategorier, “glad”, “sad” eller “mad”. A1 beskrev även att de arbetade tillsammans för att 

stärka gruppen, det genom möten med fika där man diskuterade annat än själva arbetet. 

Även om det var mycket negativa saker som tagits upp beskrev under Sprint Review B1 att 

projektteamet alltid gick ifrån dessa Sprint Review med en positiv känsla, de ville förbättra 

det som varit dåligt. B1 berättade att det var lätt att de tog det som fungerade bra för givet 

och istället fokuserade på det negativa. B1 konstaterade att man ibland måste fokusera på det 

man gjort bra och förbättra det ännu mer. 

4.1.5 Självorganiserande 

A1, B1 och C1 strävade alla efter att ha självorganiserande team och alla höll med om att de 

också hade det till viss del. A1 beskrev vikten av att projektteamet skulle kunna stå på egna 

ben och tillsammans kunna planera vad som skulle göras och att de inte bara tog emot 
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arbetsuppgifter från ledningen. A1 ansåg att det var viktigt att hela gruppen skulle få känna 

ansvar, engagemang, veta vad de skulle göra och kunna hjälpa varandra om det uppstår 

problem. A1 ansåg att deras projektteam inte var helt självorganiserande då de var beroende 

av andra projektteam inom företaget. B1 beskrev att företaget tidigare arbetade mer 

individuellt men att de nu diskuterade lösningar gemensamt och spred kunskapen mellan 

projektmedlemmarna. Enligt B1 var många av de som arbetade på Företag B erfarna och de 

fick tillsammans hitta lösningar och fatta beslut utan att kontakta ledningen. B1 påpekade 

vikten av att ha ett gemensamt mål men att vägen dit var frivillig, det var viktigt att 

projektteamet visste vad de skulle göra men hur de skulle göra var upp till dem själva att 

bestämma. B1 konstaterade även att projektmedlemmar med mindre erfarenhet också hade 

bra synpunkter och menade att det var viktigt att man lyssnade på dem. Det räcker inte att 

individer är självorganiserande utan hela projektteamet måste vara självorganiserande 

tillsammans. C1 konstaterade att han aldrig ledde projektteamet på detaljnivå utan 

projektmedlemmarna fick forma sitt arbete på egen hand. C1 ville ha information från 

utvecklarna så att han kunde forma en tidsplan. B1 och C1 sade båda att den interna 

kommunikationen var viktigare i självorganiserande team. C1 beskrev kommunikationen i 

sitt projektteam som en dubbelriktad kommunikation, där information kontinuerligt 

vandrade mellan ledning och projektteam.  

4.2 Projektmedlemmarnas uppfattning om kommunikationen 
i agila team 

4.2.1 Val och utformning av agil metod 

Alla nio respondenter berättade för oss att de arbetade med Scrum men att de anpassade 

metoden utifrån projektteamets behov. A4, A5, C2 och C3 beskrev att de använde delar av 

Kanban i sitt arbete, A4 påpekade att det inte hade gått speciellt bra. A5 ansåg att de gjorde 

saker lite för komplicerade för dem själva och att det drog ut på tiden. De gick därför tillbaka 

till Scrum på Företag A. B3 sade att de försökte arbeta så nära Scrum som möjligt, men 

påpekade också att vissa delar i Scrum valde de själva, t.ex. hur långa sprintarna skulle vara. 

B3 nämnde att när de tidigare körde XP så tog de bort flera delar ur metodiken och 

anpassade den mer än vad de hade anpassat Scrum idag. A5 sade att de inte följde Scrum 

steg-för-steg utan de anpassade metoden till deras behov där de plockade delar ur Scrum 

som passade dem. 

A5, C2 och C3 sade alla att de anpassade sitt val av metod utifrån kundens önskemål 

medan respondenterna på Företag B sade att de inte anpassade sig efter kunden. A5 

påpekade att om kunden inte hade erfarenhet av att arbeta agilt kunde det leda till problem 

för projektteamet. När kunden hade erfarenhet av agila metoder ansåg A5 att det inte var 

några problem att anpassa sig. 

A3 sade att de arbetade med övergripande punkter som de sedan bröt ner i mindre 

punkter. De arbetade sedan med dessa punkter i två veckor. Efter dessa veckor följde de upp 

med en del frågor - “Hur gick det? Vad kan bli bättre? Hann vi göra det vi skulle?”.  A4 sade 

att de bröt ner User case i mindre delar som de skrev ner på post-it lappar och klistrade upp 

på sin Scrum board, sedan diskuterade de vem som skulle arbeta med vad. A4 påpekade att 

de försökte hålla antalet lappar lågt och att de försökte avsluta ett föremål innan de 
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påbörjade något nytt. Även A3 sade att de arbetade med ett föremål tills det var färdigt. A5 

sade att utvecklarna var med tidigt i utvecklingsstadiet då de började beskriva kundens krav i 

backloggen genom att analysera vad de skulle göra, vad som skulle ingå och delade sedan upp 

kraven i mindre delar.  A5 sade även att de hade en verksamhetsutvecklare som arbetade 

med att komma fram till vad det var kunden ville ha och vilka krav kunden hade. De började 

med att planera vad som skulle ingå i varje sprint. A5 berättade att de varje morgon höll ett 

Daily Scrum där de berättade och valde ut vad de skulle arbeta med. A2 sade att kärnan i 

deras arbete var Daily Scrum där man fick reda på vad som hände i projektet och vad som 

kommer att hända på daglig basis. 

B2 och B4 beskrev att de arbetade i två veckors sprintar, de hade en backlog full av 

föremål som de tillsammans, en gång i veckan, bestämde prioriteringsordning på. De 

bedömde ungefär hur lång tid varje föremål skulle ta och plockade därefter in vissa föremål i 

sprinten. 

När projektet påbörjas började Företag C med att definiera User stories tillsammans med 

kunden där de tittade på krav, prioriteringsordning samt en grovplanering. När detta var 

färdigt beslutade de tillsammans med kunden vilka delar som skulle påbörjas först och 

tillsammans bröt de ner dessa delar och plockade in dem i sprintar. Sedan beskrevs dessa 

delar i detalj så alla visste exakt vad som skulle göras och sedan påbörjades ett iterativt arbete 

med de olika delarna. 

A2 visste inte om metoden anpassades men han tyckte att arbetet fungerade bra. A2 

konstaterade att poängen med agilt arbete var att inte göra saker i onödan utan att istället ta 

genvägar där det var möjligt. A2 ansåg att det fanns klara skillnader mellan de agila och de 

traditionella metoderna där de traditionella ansågs mer uppstyrda, allt skulle dokumenteras. 

4.2.2 Scrum board 

Respondenterna på de tre företagen berättade alla att de använde sig av en Scrum board, 

både i analog och digital form, A2 berättade att de sparade en onlinekopia av deras Scrum 

board. A2, A3, A4, A5, B2, B3 och B4 sade alla att Scrum boarden var ett viktigt verktyg i 

kommunikationssyfte. De ansåg att Scrum boarden var viktig för att de kunde hålla koll på 

projektet och att den gav en bra överblick över hur de låg till i sprinten. 

C2 berättade att när de körde Scrum-projekt använde de en Whiteboard där de satte upp 

lappar med information. När studien utfördes använde Företag C en Scrum board i digitalt 

format som de öppnade upp under Daily Scrum. C2 beskrev den digitala Scrum boarden som 

enkel att använda men att en Whiteboard gav en större effekt då alla kunde se hur lapparna 

flyttas. C2 berättade att samma överblick som man fick av en Whiteboard var svår att få över 

den digitala Scrum boarden. B2 och B4 beskrev att de använde en Scrum board i både 

analogt och digitalt format, där den digitala innehöll mer utförlig information. 

A4 ansåg att den analoga Scrum boarden fungerade som ett belöningssystem, när en 

arbetsuppgift var slutförd finns det en mental tillfredställelse i att få flytta en lapp till 

kolumnen “Done”. A4 och B4 ansåg att den analoga Scrum boarden var ett bättre verktyg då 

man mer lättillgängligt kunde se projektets status och problem blev mer tydliga. Om en lapp 

inte förflyttades på flera dagar kunde man fråga projektmedlemmen som arbetade med den 

uppgiften om det var några problem eller varför den inte var klar. A5 och C3 påpekade att 
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Scrum boarden var ett viktigt verktyg i kommunikationssyfte då alla i projektteamet lätt 

kunde se vad som gjorts, vad som pågick och vad som skall göras. 

B3 sade att den analoga Scrum boarden kunde ha en negativ effekt om det var någon som 

glömde att flytta en lapp. Om inte Scrum boarden återspeglade verkligheten så blev 

kommunikationen svårare då status i projektet inte var tydligt. B3 konstaterade dock att det 

inte var ett problem utan istället det kunde vara en risk om någon som glömde att 

uppdaterade Scrum boarden. 

4.2.3 Backlog 

Alla respondenter från de tre företagen utom A2 sade att de använde en backlog. A2 utgick 

från att de hade en backlog men respondenten hade ingen uppfattning om den. C2 och C3 

beskrev backloggen på liknande sätt som Scrum boarden, de sade att backloggen var bra för 

att skapa en överblick över projektet, att rätt delar prioriteras och att ingenting glöms bort. 

A3 berättade att backloggen fanns tillgänglig på alla projektmedlemmars datorer för att alla 

skulle kunna se den. 

A5 och B4 ansåg att backloggen låg till grund för allting och att den var bra då alla kunde 

gå in och kolla vad de hade kvar att göra, vad som skulle göras i framtiden och vad som skulle 

prioriteras. A4, B2, B3 och C3 höll med A5 och B4 och tillade alla att den skapade ett 

gemensamt språk inom projektteamet. C2 sade att backloggen hjälpte till att skapade termer 

som till slut gav förståelse, han gav ett exempel där ett helt krav kunde utläsas från en user 

story i backloggen. 

Enligt A3 var det produktägaren som förbereder backloggen med grova föremål för att 

tidigt skapa en överblick över projektet. Dessa föremål innehåller krav från kundens 

perspektiv enligt C2. C2 beskrev hur de försökte ha produktägaren ute hos kunden för att 

aktiv arbeta med att ta fram dessa krav och en prioriteringsordning. Utifrån dessa grova 

föremål som produktägaren formulerar kan projektteamet senare planera kommande 

sprintar, ofta försöker de planera 1-2 kommande sprintar. A3 beskrev hur de prioriterade 

viktiga och mindre viktiga föremål i backloggen för att tydliggöra för alla i vilken ordning 

arbetsuppgifter bör utföras. B2 sade att de arbetade med att förbättra och utveckla sig, att 

uttrycka föremål i backloggen så tydligt som möjligt. B2 berättade att om informationen i 

backloggen enbart beskriver vad som ska göras och inte varför så är det svårt för dem som 

utvecklare att förstå värdet med det föremålet. 

4.2.4 Intern kommunikation 

A2, A3, A4 och A5 sade alla att de försökte kommunicera muntligt så mycket som möjligt 

både formellt och informellt. B2, B3 och B4 höll med och sade alla att de kommunicerade 

dagligen och A3 och B3 påpekade att personliga möten var att föredra för att minska 

missförstånd och spara tid. A3, A4, B2, B3, B4, C2 och C3 berättade alla att de varje morgon 

hade ett Daily Scrum för att få input och feedback på det man arbetade med och för att lyfta 

eventuella frågor och problem som uppstått. C3 sade även att de gick igenom vad de arbetade 

med för tillfället, vad som tidigare gjorts och vad som skulle hända nästkommande dag. A4 

beskrev även att de några gånger i månaden träffade projektmedlemmar ur andra 

projektteam där de diskuterade gemensam kod eller olika lösningar. 
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C2 berättade att de varje vecka försökte ha ett Sprint Review tillsammans med 

projektledaren. Både på Daily Scrum och på Sprint Review försökte de ordna så att alla i 

projektteamet medverkade. C2 påpekade att om inte alla kunde vara på plats under ett av 

dessa möten så kunde man medverka via någon digital lösning. B3 berättade att de hade ett 

webbkonferenssystem som de använde när de skulle demonstrera produkten för de 

intressenter som inte fanns på plats. B3 och C3 föredrog att alla var på plats under mötet men 

att webbkonferenssystemet med både ljud och bild var en lösning för att spara både tid och 

pengar. 

A2, A3, A5 och B3 beskrev alla att projektteamet satt tillsammans i ett öppet 

kontorslandskap och att det underlättade den interna kommunikationen. A3 och B3 

påpekade att det går snabbare att ställa frågor, begära hjälp och att hjälpa varandra då 

projektteamet satt tillsammans och arbetade. B3 beskrev att de hade en whiteboardtavla på 

kontoret där de kunde rita och beskriva olika saker för varandra. A2 påpekade att det i 

princip var oundvikligt att inte ta del av information om man satt tillsammans med 

projektteamet i ett öppet kontorslandskap och att projektteamet direkt gav input till honom. 

A2 berättade att han i sin arbetsuppgift var beroende av att veta vad projektteamet gjorde och 

vad han skulle kunna hjälpa dem med. A4 berättade att projektmedlemmarna ofta satt 

tillsammans och arbetade och att den interna kommunikationen då ökade. A4 sade också att 

om man hade frågor skulle man kunna fråga alla i projektteamet om svar, även om vissa hade 

mer erfarenhet inom vissa moment skulle alla ha tillräckligt med information för att kunna 

svara på vissa frågor eller åtminstone veta vem som kunde svara på frågan. 

C2 beskrev hur de ofta använde digitala verktyg för kommunikation. C2 tyckte att vid 

korta frågor fungerade digitala verktyg bättre men vid längre frågor eller diskussioner 

föredrog han att man pratade med varandra. A2, A3, A4 och A5 var alla överens om att den 

verbala kommunikationen var att föredra framför den digitala kommunikationen. 

B2, B3 och B4 sade alla att mail var något som användes sällan inom projektteamet. A3, 

A4 och C2 konstaterade att för att minska missförstånd eller att snabbare komma fram till en 

lösning var det bättre att de pratade med varandra istället för att de skickade ett mail. B4 

ansåg att det var svårt att uttrycka sig i mail. A2 påpekade att om en projektmedlem inte var 

på plats kunde man istället skicka ett mail om man hade någon fundering. B2, B3 och B4 

sade att mail användes om det var något akut eller som en kallelse där meddelandet kunde 

vara t.ex. “kom till mig när du har tid”. Samma kallelse som ovan använde A3, A4 och A5 

också men skickade den då via chatt istället för via mail. Denna kallelse användes då man 

inte ville störa personen, utan be om hjälp när personen hade tid. 

A3 ansåg som sagt att personliga möten var mycket bra men att en fördel med digitala 

verktyg var att allt sparades. B3 höll med och sade att det var bra att man kunde gå tillbaka 

och kolla på historiken, men påpekade också att det fanns en poäng med att inte enbart jobba 

digitalt. B3 sade att de analoga kommunikationsverktygen var bättre kortsiktigt och de 

digitala långsiktigt, men B3 ansåg att de kompletterade varandra. A3 påpekade att all formell 

kommunikation som skedde under t.ex. möten dokumenterades. 

B2, B3 och B4 beskrev alla att de använde ett ärendehanteringssystem för att lägga upp 

User stories och arbetsuppgifter (backlogg). Alla skrev in vad de gjorde och vad de har gjort, 
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detta för att få en överblick över projektets status. A4 tog också upp bloggar som ett verktyg 

där alla kunde skriva ner vad man tyckte eller komma med olika idéer. 

Alla nio respondenter var överens om att den interna kommunikationen var mycket viktig 

i agila projekt. A2 sade att den interna kommunikationen var en förutsättning, och att agilt 

inte finns utan direkt kommunikation. B2 höll med och sade att den interna 

kommunikationen var en stöttepelare, utan den så föll allt. A3 sade att utan kommunikation 

skapades små öar i företaget där ingen visste vad någon annan arbetade med. A5 påpekade 

att den interna kommunikationen var speciellt viktig om projektteamet var distribuerat. C3 

tyckte att den interna kommunikationen var viktig för att fördela arbetet och se till att inget 

dubbelarbete utförs. A4 och B3 höll med och sade att kommunikationen var ett sätt att hitta 

gemensamma vägar för att tillsammans kunna hitta en lösning. Dessa gemensamma vägar 

var viktig om projektteamen förändrades, t.ex. att någon började arbeta med ett annat 

projekt eller att en ny medlem kom in i projektteamet. C2 tyckte att det var viktigt att man 

hade en produktägare hos kunden som kunde ge respons vid eventuella frågor från 

utvecklarna. C2 fortsatte och påpekade vikten av kunna ställa snabba frågor genom digitala 

kanaler. 

A2, B2, B3 och B4 ansåg att den interna kommunikationen var mycket viktigare i agila 

projekt än i traditionella projekt. B2, B3 och B4 sade att i agila projekt var det mindre 

styrning uppifrån och att ansvaret istället låg på varje anställd. I traditionella projekt var det 

väldigt styrt, man fick en detaljerad specifikation som man måste följa. A2 sade att i 

traditionella projektteam behövde man inte kommunicera, där lämnade man bara över 

arbetet till andra, han ansåg att traditionella projekt tog mycket längre tid än agila på grund 

av brist på kommunikation. B3 sade att i traditionella projekt kunde det vara en nackdel att 

bli tilldelad en arbetsuppgift om du missförstod den. 

C2 avslutade med att säga att den viktigaste kommunikationen var mellan scrummastern 

och kunden där eventuella problem togs upp. C3 tyckte det var viktigt att ha en bra intern 

kommunikation inom projektteamet men också mot kunden. Det blev ofta lätt att man 

missade saker i projektet som borde göras eller att fel saker görs vid fel tillfälle. 

A2, A3, A4, A5, B2, B3 och B4 kunde alla känna av påverkan av den interna 

kommunikationen. A2 sade att den interna kommunikationen var som en morot och en 

piska, man fick både förklara vad man gjorde, vad man inte gjorde, och varför. A2 ansåg att 

det var en drivkraft i sig. C2 kände att det blev lättare att arbeta om det fanns en bra och 

snabb kommunikation, både mellan projektmedlemmarna och mot kund, där mycket 

respons erhölls. Det gjorde att de visste att rätt saker prioriterades och att de utvecklade det 

kunden ville ha och ingenting annat. C2 kände att han arbetade bättre när den interna 

kommunikationen var tydlig. C3 kunde också känna av den interna kommunikationens 

påverkan, speciellt i mindre projektteam där han ansåg att tät kommunikation var viktig. A4 

sade att han påverkades positivt eftersom han visste vad alla andra arbetade med och att de 

inte ändrade på samma ställe när de arbetade parallellt med samma programkod. 

B2, B3 och B4 var alla överens om att den interna kommunikationen kunde påverka 

projektteamet negativt om det var ett störande moment i arbetet, t.ex. att någon kom och 

ställde frågor när man var upptagen. I och med att de satt i ett öppet kontorslandskap kunde 

en diskussion störa personer som inte var med i diskussionen. 
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B4 sade att när de kommunicerade mycket fick man reda på saker hela tiden som de 

behövde för att snabbare komma framåt i projektet. I traditionella projekt där alla arbetade 

enskilt kunde det ta lång tid att hitta en lösning på ett visst problem. Först fick man lov att 

sätta sig in i vad de andra projektmedlemmarna hade gjort innan en lösning kunde 

diskuteras fram. I agila projekt visste man redan vad de andra projektmedlemmarna hade 

gjort, man fick hela tiden höra saker som ledde till att arbetsuppgifterna kunde utföras 

snabbare och en lösning på problemet kunde hittas snabbare. B4 berättade att alla 

problemlösningar var kända för hela projektteamet, det ledde till att samma problem inte 

behövde lösas av flera olika projektmedlemmar. A3 svarade liknande i frågan och påpekade 

att med hjälp av intern kommunikation kunde de snabbare hitta lösningar på problem. 

Exempelvis om ett annat team hade haft ett liknande problem och redan hittat en lösning på 

det. A3 ansåg att detta var någonting som sparade tid. 

A2 och A5 ansåg att de blev mer effektiva efter ett Daily Scrum. A2 ansåg att någon typ av 

energi skapades efter ett Daily Scrum, och trodde att projektteamet arbetade bättre. A5 sade 

att istället för att alla satt och gissade kunde de prata med varandra, vilket medförde till att 

alla hade bättre kontroll på projektets status. A3 ansåg att informationsspridningen mellan 

projektmedlemmarna gjorde att det blev lättare att arbeta eftersom det gav alla en bättre 

förståelse för vad de andra gjorde. Man visste vem man skulle fråga, vem som hade vilken 

kompetens och vem som hade gjort vad. B4 beskrev hur viktigt det var att veta vad alla andra 

gjorde för att inga arbetsuppgifter skulle krocka men också för att få vetskap om att de andra 

projektmedlemmarna gjorde vad de skulle. 

A4 ansåg att Daily Scrum kunde påverka både positivt och negativt. Positivt då det gav 

svar på eventuella frågor samt att det gav en bättre insikt i projektet. Negativt då det ibland 

kunde störa arbetet, speciellt när A4 hade ett “flow”. A4 ansåg dock att överlag hade Daily 

Scrum en positiv effekt. A3 hade inte sett någon negativ påverkan, han kunde tänka sig att en 

person som inte tyckte om att besvara frågor kunde vara en nackdel för en grupp som sitter 

nära varandra, men det var inget han hade upplevt. 

B3 beskrev att de ibland på ett Daily Scrum kunde omprioritera saker och styra upp 

arbetet för att avsluta fler föremål. Ett sådant möte gav en klar förbättring i arbetsinsatsen. 

B3 berättade att varje möte förhindrade att man åkte iväg i ett eget spår, det ledde till att man 

istället såg helheten. 

A5 sade att genom att prata och kommunicera med varandra lär de sig mer om varandra, 

vilket sprider kunskapen inom projektteamet. Det gör arbetet mer effektivt. A4 trodde att 

projektteamet som helhet blev mer effektivt, de fick en påminnelse om vad det var de 

arbetade med och “flyter inte iväg och gör något annat”. A4 ansåg också att det påverkade 

positivt då man kunde komma med synpunkter på nya saker man hittat och när man 

kommer på att en ny lapp behövs sättas upp på Scrum boarden. Det hade även en positiv 

effekt för produktägaren då han kunde se att arbetet utförs. 

B4 sade att ett Daily Scrum gav möjlighet till att få feedback på vad man skulle tänka på 

när man utförde sin arbetsuppgift och om den kunde påverkas av någon annans 

arbetsuppgift. B3 sade att om en person inte kunde slutföra en uppgift förrän respondenten 

själv slutfört sin uppgift, blev det viktigt att han prioriterade den. Detta var något som kunde 

framkomma under ett Daily Scrum. B3 sade att det hjälpte om alla arbetade åt samma håll. 



 

29 
 

B2 och B4 beskrev att de inte fick vara rädda för att be om hjälp inom vissa moment utan det 

var bättre att fråga. B2 sade att genom att kommunicera kontinuerligt skapades kontroll. B3 

höll med om detta och sade att om du hade ett problem och gick till en person och frågade 

kunde du få ett snabbt svar och det gav en positiv påverkan för respondenten, då han 

snabbare kunde gå vidare i sitt arbete. 

C2 ansåg att alla blev mer produktiva då man hade en bra intern kommunikation, t.ex. 

efter ett Daily Scrum. C2 kom med ett exempel angående Daily Scrum, han beskrev att om 

man en morgon inte visste hur man skulle lösa ett problem kunde man lyfta upp det på Daily 

Scrum och därigenom få tips på eventuella lösningar. C2 sade att genom att alla lyfte fram 

vad de skulle arbeta med under dagen skapades en arbetsplan de kunde utgå ifrån under 

dagen. C2 ansåg att det lyfte hela projektteamet. C3 beskrev vikten av att inte kommunicera i 

onödan, det kunde vara ett störande moment. C3 berättade även att vissa saker var bra att 

kommunicera om tidigt i projektet men också att man inte behövde kommunicera om vissa 

självklara saker. 

A2, A5 och C3 ansåg att relationerna mellan projektmedlemmarna blev bättre på grund av 

den interna kommunikationen. A5 tillade att den interna kommunikationen möjliggjorde 

mer personlig kommunikation, enbart inte kommunikation om arbetet. B2 berättade att man 

lär känna varandra på ett annat sätt, både positivt och negativt, man kommer varandra 

väldigt nära i jämförelse med traditionella projekt där man endast träffas under fikarasten. 

A4 sade att kommunikationen påverkar sammanhållningen i gruppen, skulle de sitta i varsitt 

rum skulle arbetet inte fungera lika bra. Detta gällde både social kommunikation och den 

kommunikation som handlade om arbetet. 

A3 ansåg att den interna kommunikationen hjälpte Företag A att skapa en mer familjär 

stämning och visste ungefär vad de andra projektteamen gjorde. C3 beskrev vikten av att ha 

ett bra projektteam där alla hade förståelse och kunde lita på varandra. C2 tyckte att det alltid 

var en positiv stämning på Företag C men kunde inte svara på vad det berodde på. C2 hade 

inte upptäckt att den interna kommunikationen påverkade det negativt i alla fall. 

B3 sade att det blev roligare att arbeta om man hade ett mål att fokusera på. Ibland hände 

det att alla tillgängliga arbetsuppgifter var ganska tråkiga och då kunde man påverka 

varandra. En arbetsuppgift var inte särskilt lång (några dagar) och om den var tråkig går det 

ändå snabbt att genomföra den.    

B2 berättade att de hade en anställd som hela tiden ifrågasatte varför arbetsuppgifter inte 

slutfördes i tid. B2 ansåg att det var något som hjälpte dem mycket då det skapades ett driv i 

deras arbetsinsats. Den anställde satte press på de övriga projektmedlemmarna att slutföra 

sina uppgifter i tid. 

C2 påpekade att de ofta arbetade i ganska små projektteam och då var det inte ofta att den 

interna kommunikationen inte kunde genomföras. A2, A3, A4 och A5 berättade alla att den 

interna kommunikationen kunde genomföras även om någon i projektteamet var sjuk eller 

bortrest. A2 och A5 sade att de kunde arbeta som vanligt och att ingen process stannade på 

grund av den frånvarande personen. De kunde alltid be andra i projektteamet om hjälp om 

de hade frågor eller funderingar. Både B3 och B4 sade att det ibland händer att den interna 

kommunikationen inte kunde genomföras då vissa personer ibland var frånvarande och att 

de kunde få vänta några dagar på ett svar. 
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A3 och B2 påpekade att de försökte att inte hänga upp allt arbete på en enskild person 

utan att sprida informationen och kunskapen till alla i projektet. B2 berättade att de försökte 

komma ifrån att vara personberoende. A3 sade att om en person var borta så kunde någon 

annan i projektteamet ta över den personens arbetsuppgifter eftersom alla visste vad som ska 

göras. B4 sade att om en projektmedlem skulle vara borta i några dagar var det viktigt att 

meddela resten av projektteamet så att de kunde arbeta med uppgifter som inte krävde något 

från den frånvarande. C3 ansåg att den interna kommunikationen påverkades av frånvaro då 

var och en i projektteamet hade sina individuella arbetsuppgifter. C3 fortsatte och sade att 

om en tät kommunikation inte är tillgänglig var det svårt att veta vad den frånvarandra 

projektmedlemmen gör. Det blev tydligast om en person var sjuk eller bortrest då 

arbetsuppgifterna måste fördelas på andra projektmedlemmar. 

A4 och A5 berättade också att de ändå försökte ha Daily Scrum även om vissa personer i 

projektteamet var fråvarande, men att de ibland kunde skippa mötet om det inte var 

någonting som skulle tas upp. B3 beskrev hur de ibland fått ha möten utan scrummastern, 

där de fått ta ett större ansvar men det har gått bra ändå. B3 påpekade dock att det kunde ta 

längre tid om man inte var van med rollerna vid dessa möten. 

4.2.5 Hansei och kaizen 

B2, B3 och B4 sade alla att de inte använde sig av något specifikt feedbacksystem.  A3, A4, 

A5, B2 och B4 berättade alla att de använde sig av Sprint Retrospective i slutet av varje sprint 

där de gjorde en återblick över sprinten. 

A3, A4, A5, B2 och B4 berättade att de diskuterade positiva och negativa saker som hänt 

under sprinten, A3, A4, A5 tillade att de även diskuterade förbättringar, hur teamet mådde, 

hur teamet fungerade, och om någonting måste göras för att skapa bättre stämning. B2 och 

B4 berättade att de också diskuterade sprinten som varit, kommande sprint och försökte 

hitta lösningar på eventuella problem. C3 berättade att ibland genomfördes ett Sprint 

Retrospective men oftast inte. Det berodde på tidsbrist och på att kunden inte betalade för 

det. 

B3 beskrev att använde en förbättringslåda där alla projektmedlemmar fått lägga lappar 

med förbättringsförslag som diskuterades under Sprint Retrospective mötet. B3 sade också 

att de under ett möte demonstrerade produkten och samtidigt kunde föra kommentarer för 

att samla in synpunkter på andra önskemål. En sammanfattning av sprinten skapades i form 

av en powerpoint som visades på mötet där även eventuell feedback från föregående sprint 

lades in för att kunna kontrollera om projektteamet hade tagit till sig feedbacken. 

Ofta fick man feedback på saker som inte fungerade bra, B3 sade att feedback på positiva 

saker var till stor hjälp. B3 sade att positiv feedback uppskattades och leder till att det blir 

roligare att arbeta, arbetsinsatsen påverkades men det var framförallt inställningen som 

förändrades. 

A4 och A5 beskrev hur det ibland kunde framkomma många negativa punkter på ett 

Sprint Retrospective, men de båda ansåg att de blev mer effektiva då de därigenom försökte 

förbättra dem. A4 påpekade att ibland var det inte upp till projektteamet att förbättra sig 

utifrån viss negativ kritik som framkom utan det kunde vara någonting som de själva inte 

kunde påverka. Det kunde leda till en mindre bra känsla då projektteamet själva inte hade 

kontroll över den punkten, t.ex. behov av ett nytt system. 
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A3 sade att feedback på personnivå var någonting som skedde naturligt i det informella 

pratet. A3 sade att om någon hade gjort något bra gavs en klapp på axeln för det. B3 

påpekade att den informella feedbacken inom projektteamet kunde bli bättre, men om det 

framkommer på ett morgonmöte att en projektmedlem har gjort någonting bra får den ofta 

höra det. B3 exemplifierade detta genom att beskriva att under ett Daily Scrum kan någon 

berätta att den fått hjälp och det ledde till att arbetsuppgiften kunde slutföras. A3 påpekade 

också att projektteamet fungerade väldigt bra och att det aldrig hade varit några stridigheter 

mellan projektmedlemmarna utan att alla kunde slänga ur sig frågor när som helst. A2 hade 

inget svar angående feedback. 

C3 beskrev istället att feedback kunde komma från kvalitetsundersökningar där 

arbetsinsatsen bedömdes. Feedbacken som gavs försökte de ta till sig och förbättra till nästa 

projekt för att minska risken för att samma misstag begicks igen. C3 berättade att de alltid 

försökte ge konstruktiv kritik, där positiva kommentarer var det primära för att bli bättre. C2 

påpekade att han inte kände av feedbacken personligen men konstaterade att det inte var 

roligt att se att projektet gick dåligt. Om projektet gick bra och positiv feedback gavs 

kontinuerligt så ansåg C2 att arbetet inom projektet effektiviserades.   

B2 sade att om projektägaren befann sig på företaget försökte projektmedlemmarna att få 

feedback under själva sprinten för att kunna göra förändringar under sprintens gång. B2 

beskrev hur en punkt då kunde växa och tog längre tid att genomföra men att slutprodukten 

då låg närmre slutmålet. B2 beskrev också att projektmedlemmarna gav varandra feedback 

dagligen då de satt och arbetade. B2 beskrev även att en systemutvecklare måste godkänna 

en annans systemutvecklares kod innan lappen kan flyttas till “Done” på Scrum boarden. 

4.2.6 Självorganiserande 

C2 och C3 ansåg båda att graden av självorganisation berodde på vilken typ av projekt de 

arbetade med. C2 påpekade att om de arbetade i ett större projekt var det svårare att vara 

självorganiserande än i mindre projekt. Arbetade de i mindre projekt behövde de inte 

anpassa sig lika mycket. 

A3 och B3 berättade att deras projektteam var mycket självorganiserande, B3 och B4 

berättade att det inte fanns någon som sa till dem hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter. 

A2, A4 och A5 sade alla att de hade ganska stor möjlighet att fatta egna beslut utan att behöva 

gå vidare till projektledningen. B2 sade att de till viss mån var självorganiserande, de fick 

själva bestämma hur de ville utföra en arbetsuppgift då produktägaren oftast inte hade den 

tekniska kunskapen. C2 och C3 var överens om att de var fria att fatta egna beslut och att det 

ofta gjordes för att vinna tid och komma framåt i projektet. C3 sade att det var projektteamet 

som tillsammans kom fram till lösningar. C2 beskrev att de under den senaste tiden hade 

arbetat mot kunder som ville att de skulle ta fler beslut, vara proaktiva och visa kunden sin 

kompetens.   

B4 sade att Scrummastern försökte hålla sig i bakgrunden och låta projektteamet 

diskutera och bestämma vilka uppgifter var och en skulle utföra. A3 berättade att ledningen 

bestämde projektmålen i det projekt de arbetade med när vi gjorde vår studie. A3 och A4 

berättade att vägen dit var upp till projektteamet att bestämma. A4 sade att det var 

projektteamet som styrde arbetsdagarna. C3 sade att de inte själva kunde organisera 

uppbyggnaden av projektteamet men att de själva tillsammans med projektledaren beslutade 
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hur arbetet skall utföras i vilken ordning och när. C3 beskrev hur de ofta valde 

arbetsuppgifter utifrån kompetens men att de ibland även valde uppgifter som de hade 

mindre kunskap inom för att utvecklas. 

A4 och A5 påpekade att vissa beslut kunde påverka andra projektteam, t.ex. vid stora 

förändringar som påverkade flera projektteam då diskuterades beslut fram genom 

gemensamma forum. 

B3 sade att om det t.ex. behövs skapas test eller att utvecklingsmiljön behöver utvecklas så 

har de mandat att göra det. Även B4 sade att de själva bestämde hur de skulle gå tillväga för 

att utföra de arbetsuppgifter de har. 

A3 tyckte att han kunde ta många beslut på egen hand utan att behöva gå genom 

ledningen förutom när det gällde ekonomin. A3 påpekade också att de hade jobbat på 

företaget ganska länge och visste vad de skulle göra och kunde bolla idéer med varandra. 

B2 och B4 ansåg att de redan nu kunde ta tillräckligt med beslut på egen hand, B2 sade att 

om han skulle vilja ta fler beslut trodde han att det var möjligt. B3 ansåg att han möjligtvis 

skulle vilja ta fler beslut om prioriteringar och att det skulle kunna underlätta arbetet. Men 

B3 påpekade dock att göra prioriteringar var en mycket svår uppgift då det kom in åsikter och 

synpunkter från många olika håll. Det fanns många bra funktioner de ville utveckla men 

tiden räckte inte till. B3 fortsatte och tydliggjorde att om de hade haft möjlighet att prioritera 

mer inom teamet så hade det underlättat deras arbete, men att det antagligen inte var så bra 

ur affärssynpunkt. C3 påpekade att han ville fatta fler beslut på egen hand men samtidigt att 

det var bättre för projektet om beslut fattas tillsammans av hela projektteamet. 

A5 avslutade med att säga den interna kommunikationen blev effektivt när de var 

självorganiserande, alla i projektteamet kunde informera varandra och skapa bättre koll på 

vad alla gjorde och vad de har gjort. 

A2 ansåg att arbetet fungerade bra som det var nu. Behövde man stöd eller ställa frågor 

kunde de ofta komma fram till svar inom gruppen. A2 sade att han inte kände sig bakbunden 

eller styrd av någon. A2 sade att teamet var moget och att de hade bra kunskap om 

applikationen, de visste hur man skulle arbeta. A2 ansåg att gruppen hade en bra dynamik 

och driv i det agila arbetet, vilket underlättade beslutstagandet. 

4.3 Observationsresultat 

Företag A och Företag B använder båda en Whiteboard. Företag A använde sig av 

handskrivna post-it lappar i olika färger som innehöll korta beskrivningar av arbetsuppgifter. 

Företag B använde sig av utskriva lappar med information hämtat från backloggen. Företag C 

använder sig inte av en Scrum board utan en annan digital lösning där de får en överblick 

över arbetsuppgifterna och deras fortgång. 

4.3.1 Daily Scrum på Företag A 

Alla projektmedlemmarna ur det projektteam vi observerade samlades framför Scrum 

boarden. De formade en halvmåne för att alla kunde se Scrum boarden och A1 startade mötet 

med att berätta vad han gjort, vad han ska göra och avslutade med att säga att inga problem 

har uppstått. A1 gav ordet till nästa person som även han berättade vad han gjort, vad han 

ska göra och avslutade med att säga att inga problem har uppstått. 
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När alla projektmedlemmar hade pratat återgick de till sina arbetsuppgifter eller plockade 

en ny lapp från Scrum boarden. Under tiden de pratade pekade de på Scrum boardens olika 

lappar för att förtydliga vad de skulle arbeta med. En person hade upptäckt problem med en 

av lapparna och flyttade därför den från “Done” till “in progress”. Mötet var effektivt där 

ingen avbröt någon annan och tog ungefär fem minuter. 

4.3.2 Daily Scrum på Företag B 

Alla projektmedlemmarna samlades framför Scrum board i en halvmåne. B1 började att ta 

upp vad han skulle göra idag och gav sedan ordet till nästa person. Denne tog upp vad han 

skulle göra idag och om han skulle arbeta tillsammans med någon. Detta fortsatte tills alla 

hade pratat. 

På Företag B satte de upp lappar med olika uppgifter, där alla personer i projektteamet 

hade en magnet med initialer på som de placerade över den lapp som personen i fråga skulle 

arbeta med. De hade även röda magneter som placerades på en lapp om det av någon 

anledning var stopp just där. B2 förklarade att stopp kunde betyda att de måste vänta på svar 

eller att de inte kunde slutföra uppgiften förrän något annat var färdigt. 

Vid sidan av Scrum boarden satt en Burn down chart där de markerade hur projektet låg 

till tidsmässigt. Det Daily Scrum vi observerade ägde rum tidigt i sprinten och därför gick 

linjen parallellt med x-axeln än så länge då att de inte hunnit slutföra några föremål. När ett 

föremål slutförts och flyttats till kolumnen “Done” på Scrum boarden börjar linjen sjunka ner 

mot den estimerade tidslinjen. 

4.3.3 Sprint Review på Företag B 

Mötet hölls i ett konferensrum i anslutning till kontoret. En powerpoint användes där de 

först visade upp “sprintmål” med olika punkter som skulle ha genomförts under sprinten. B1 

börjar mötet med att fråga hur projektmedlemmarna tycker att sprinten gått. En person 

svarade på frågan och en diskussion påbörjas. Då diskussionen avslutas tar de upp feedback 

från föregående sprint, har det blivit bättre i denna sprint? B1 visar på skärmen saker man 

kan göra o.s.v. en rad önskemål om förändring framkommer men dessa kan inte prioriteras 

just nu så de läggs åt sidan ganska snabbt. 

B1 lämnade över datorn till en systemutvecklare som demonstrerade ny funktionalitet. En 

diskussion påbörjas angående funktionaliteten och eventuella förändringar, förbättringar och 

alternativa lösningar tas upp. Ett scenario realiseras där utvecklaren vid datorn genomför ett 

scenario för att visa hur det fungerar. B1 kontrollerar om det finns några fler frågor och går 

sedan vidare i powerpointen. Sidan som visas är “Backlog för kommande sprintar” där det är 

en lista med punkter på vad som ska göras. Alla gick tillsammans igenom listan från 

backloggen och diskuterar och kommenterar punkterna för att projektet inte ska gå i fel 

riktning. 

Det var ett avslappnat möte med en del humor. Vissa pratade mer än andra och enligt B1 

berodde det på att vissa hade mer erfarenhet än andra. Eftersom utvecklarna arbetat 

tillsammans med produkten hade de redan kunskap om de nya funktionerna. Därför fanns 

det inget behov för utvecklarna att ställa frågor till varandra, kunskapen om förändringarna 

var redan spridd.  
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4.3.4 Sprint Review på Företag C 

I anslutning till kontoret fanns ett konferensrum där mötet hölls. När vi gick igenom kontoret 

på väg till konferensrummet lade vi märke till att de till viss del hade ett öppet 

kontorslandskap. Kontoret var inte uppdelat i stängda kontor för varje enskild 

projektmedlem utan de satt grupperade i olika delar av lokalen. 

Ett powerpointdokument med information från tidigare veckor öppnades och den senaste 

veckans “slide” kopierades och klistrades in sist i dokumentet. “Sliden” innehöll mätare där 

man kunde jämföra veckorna och textrutor som skulle fylls med information angående 

projektets status. Dessa dokument använde C1 när han skulle informera kunden om 

projektets status. Mötet började med att C1 tog upp de olika punkterna som var mål för 

sprinten samt beskrev hur läget såg ut för tillfället. 

Projektmedlemmarna berättade hur det har gått under veckan, vad som har gjorts och vad 

som var kvar att göra. De framförde åsikter och vilka problem som hade uppstått och varför. 

En diskussion påbörjades angående problem, konsekvenser, eventuell lösning och hur de 

skulle göra för att gå vidare. När ett beslut framkommer angående kommande veckas 

arbetsuppgifter skriver projektledare ner det i rapporten. 

Projektledare antecknade problem som krävde en extern lösning som han skulle bifoga till 

kund på ett möte vid senare tillfälle. Tillsammans med detta fanns en grov bedömning om 

hur mycket tid de har kvar. Mötet var avslappnat och systemutvecklarna hade inga 

svårigheter att diskutera och framföra sina åsikter. 
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5. Kommunikationens roll i agila projekt 

5.1 Val och utformning av agil metod 

Scrum är den primära agila metoden hos de tre företagen i studien, men utifrån specifika 

projekts behov använde företagen delar från andra metoder. Lean är ett synsätt som ett av 

företagen baserat sitt tankesätt på. Genom ett jämnt flöde levererar de snabbt ett värde till 

kunden (Björkholm & Brattberg, 2010).  Kanban och XP är två metoder som företagen i 

studien har använt sig av. Kanban är ett alternativ till Scrum där den stora skillnaden är att 

Kanban ser utvecklingen som ett ständigt flöde av arbetsuppgifter som begränsas av en 

förbestämd gräns (Björkholm & Brattberg, 2010). XP är en samling beskrivande tekniker för 

hur ett projektteam bör se ut och hur projektteamet bör organiseras för ett effektivt arbete 

(Björkholm & Brattberg, 2010). Scrum kan även anpassas i sig utifrån projektteamets behov 

där projektteam ibland kan välja sprintarnas längd eller formen på möten. 

Företag A och Företag C kunde anpassa sig i val av metod utifrån kundens önskemål. En 

av respondenterna påpekade dock att om kunden inte var insatt i arbetet inom den agila 

metodiken kunde problem lätt uppstå. 

Andra respondenter sade att poängen med agilt arbete är att ta genvägar där det är möjligt 

och att inte göra saker i onödan. Enligt Runebjörk och Wendleby (2013) är det viktigt att 

eliminera slöseri i arbetet och framförallt i möten.  

5.2 Scrum board och backlog 

I Scrumprojekt använder man en Scrum board och en backlog som båda är viktiga verktyg i 

kommunikationssyfte. Scrum boarden och backloggen skapar ett gemensamt språk inom 

projektteamet och mot kunden. Verktygen ger projektteamet den kommunikation de behöver 

för skapa struktur och ordning, och för att de ska kunna utföra sina uppgifter (Larsson, 

2008). 

Scrum boarden består av ett rutnät med rader för varje föremål och kolumner för “To do”, 

“In progress”, och “Done”. Dessa rutor är fylld med lappar med information om varje del i ett 

föremål. Scrum boarden används av hela projektteamet där de plockar lappar som de ska 

arbeta med under dagen. Med hjälp av magneter kan man synliggöra för andra 

projektmedlemmar vad man arbetar med för stunden och om eventuella stopp dykt upp.   

Vid sidan av Scrum boarden kan man placera en Burn down chart för att presentera hur 

projektet ligger till tidsmässigt (Björkholm & Brattberg, 2010). På ett av företagen vi 

observerade såg vi en Burn down chart där Y-axeln representerade arbetet och X-axeln 

representerade tiden. Företaget var i början av en sprint och därför låg deras linje parallellt 

med X-axeln för att senare under projektet sjunka ner mot den estimerade tidslinjen. 

En Scrum board kan användas i både analogt och digitalt format och företagen använder 

båda. Överlag verkade det vara de analoga verktygen som man föredrog. Att använda en 

analog Scrum board ger en bättre överblick över projektet, det är lättare att se projektets 

status och problem blir mer synliga. Det verkar som att den analoga Scrum boarden gav en 

viss mental tillfredsställelse för vissa som arbetade med den. Att när man slutfört ett föremål 

får avsluta med att flytta lappen till “Done” så att alla ser det. Den analoga Scrum boarden 

kan eventuellt ses som ett verktyg för att öka pressen på att projektmedlemmarna. Om en 
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lapp sitter kvar på samma position på tavlan under en längre tid kan projektmedlemmarna 

börja ifrågasätta varandra om varför uppgiften inte är genomförd. 

Den digitala Scrum boarden är bra i det syfte att den sparar historik som senare kan 

användas i kommande projekt. En av respondenterna nämnde att en digital Scrum board inte 

var lika tidskrävande då själva skapandet av lapparna inte behövdes. Att välja att endast ha 

en digital Scrum board kan eventuellt ses som kortsiktigt tidssparande men kanske inte 

långsiktigt. En digital Scrum board ger inte samma överblick som en analog Scrum board och 

kan eventuellt leda till att ett projekt tar längre tid. En Scrum board i digitalt format har dock 

fördelen att den möjliggör åtkomst för projektmedlemmar som inte sitter tillsammans med 

resten av projektteamet. Det gör det möjligt för hela projektteamet att se samma information 

fast från olika platser (Erikson, 2011). 

Backloggen innehåller föremål, bestående av krav, som ska utföras under projektets gång 

(Björkholm & Brattberg, 2010; James n.d). Föremål i backloggen är utformade utifrån 

kundens perspektiv där projektteamet försöker formulera dem så tydligt som möjligt, ibland i 

form av så kallade User Stories. En tydlig formulering av User Storyn utan teknisk 

beskrivning krävs för att både kunden och projektteamet ska förstå vad som ska utvecklas 

(Björkholm & Brattberg, 2010). User Storyn ska innehålla vad användaren vill göra och inte 

vad användaren vill ha. Projektteamet har förhoppningsvis mer kunskap inom ämnet och kan 

därför hitta en bättre lösning på problem än kunden. Alla föremål i backloggen rangordnas i 

en prioriteringslista för att projektteamet ska veta vilket föremål som är viktigast.   

Enligt vissa respondenter ligger backloggen till grund för allting. Den är bra då alla kan gå 

in och kolla vad de har kvar att göra, vad som ska göras i framtiden och vad som ska 

prioriteras (Björkholm & Brattberg, 2010). Enligt en respondent hjälpte backloggen till att 

skapa termer för att öka förståelsen för projektet. Förändring är någonting som välkomnas i 

agila projekt (Agile manifesto), därför är det viktigt att förståelsen över projektet är klart och 

tydligt för alla i projektteamet. 

Backloggen och Scrum boarden ger projektteamet och kunden en gemensam referensram 

vilket Orre och Palm (1995) även tar upp, de säger att när alla utgår från samma plattform 

minskar missuppfattningar under diskussioner. 

5.3 Intern kommunikation 

Alla respondenter, både från ledning och projektteam, sade att den interna 

kommunikationen var mycket viktig i deras agila projekt. Det sades bland annat att det agila 

arbetssättet inte hade funnits utan den interna kommunikationen och att kommunikationen 

var en grundstomme. Den interna kommunikationen var ett sätt att säkerställa att projekten 

gick i rätt riktning och att skapa en bättre förståelse om vad som skulle göras. 

Respondenterna var även överens om att den interna kommunikationen var viktigare i agila 

projekt än i traditionella. Det var mindre styrning uppifrån och mer ansvar låg på varje 

anställd. A2 sade att i traditionella projekt kunde man bara lämna ifrån sig arbetet när man 

var färdig, man behövde inte kommunicera någonting alls. B4 tillade till detta att i 

traditionella projekt kunde det ta mycket lång tid att komma fram till lösningar på problem 

då man först behövde sätta sig in i vad de andra hade arbetat med, detta var något som 

skedde naturligt i de agila projekten. 
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Alla respondenter ur ledningen var överens om att den mest effektiva typen av 

kommunikation var den verbala, personliga kommunikationen.  Även flera respondenter ur 

projektteamet sade att de försökte kommunicera verbalt så mycket som möjligt. Både 

formellt (t.ex. Daily Scrum) och informellt, där projektmedlemmarna kommunicerar med 

varandra under arbetsdagarna.  Precis som backloggen och Scrum boarden skapar en bra 

intern kommunikation en gemensam referensram där alla utgår från samma 

kunskapsplattform vilket minskar missförstånd. 

Att den muntliga kommunikationen är den mest effektiva är något som överensstämmer 

med den forskning och litteratur vi använt oss av i den här studien. Där bland annat 

forskning gjord av (McCarthy & Monk, 1994);(Björkholm & Brattberg, 2010) som säger att 

två personer som pratar framför en Whiteboard är den mest effektiva 

kommunikationsformen. Det är något som även återfinns i det agila manifestet där en av de 

tolv principer som manifestet bygger på är att kommunikation ansikte-mot-ansikte är den 

mest effektiva. Fördelen med den personliga kommunikationen var bland annat att den 

minskar risken för missförstånd. Erikson (2011) skriver att feltolkningar lätt sker när 

informationen eller kommunikationen förs i skrift, t.ex. mötesrapporter eller dokumentation. 

Detta är möjligtvis en av anledningarna till varför alla respondenter föredrar den verbala 

kommunikationen.  A1 sade att mail kan skapa missförstånd och B1, A3 och B3 sade att den 

verbala kommunikationen minskade missförstånden. A1 tog upp ett exempel där han beskrev 

en boll, men den han pratade med visualiserade en triangel. A1 sade även att han föredrog 

kommunikationen framför deras Whiteboard då han kunde rita det han menade, vilket 

minskade riskerna för missförstånd. Detta var även något som påpekades av projektteamen 

som menade att direkt kommunikation var något som minskade missförstånd och ledde till 

snabbare svar. 

Även om den verbala kommunikationen var att föredra sades det att digitala verktyg (t.ex. 

chatt) kunde vara effektiva för att få snabba svar. Det verkade i överlag vara så att digitala 

verktyg användes då man inte ville störa personen man behövde fråga. Företag B använde 

mail för denna typ av meddelande och Företag A använde sig av chatt. C2 ansåg att de 

digitala verktygen fungerade bra när det var kortare frågor men längre frågor eller något som 

krävde en diskussion var bättre att ta personligt. 

Det fanns dock fördelar med de digitala verktygen, och då först och främst att det sparas 

någon typ av historik. B3 ansåg att de analoga verktygen var bättre på kort sikt medan de 

digitala var bättre på lång sikt. 

Då kommunikationen inte kunnat genomföras personligt, som i C1s fall då han ofta 

arbetar ute hos kunden medan projektteamet arbetar från kontoret, används chatt, mail och 

telefonsamtal istället för den personliga kommunikationen. Men de höll fortfarande möten 

varje vecka där de gick igenom hur projektet fortgått. 

Projektteamet på Företag A, Företag B och Företag C satt alla i öppna kontorslandskap, 

A2, A3 och A5 samt B3 sade att detta var något som underlättade den interna 

kommunikationen. Det gick snabbare att ställa frågor, begära hjälp och att hjälpa andra. A2 

sade även att det var oundvikligt att inte ta del av informationen som delades mellan andra i 

projektteamet. I och med att informationen delades hela tiden mellan hela projektteamet 

hade alla en bättre förståelse av projektet. 
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Larsson (2008) skriver om att man behöver strukturera den interna kommunikationen, 

ett av kriterierna för denna struktur är något han kallar för nyhets- och lägeskommunikation, 

vilket kan liknas med det agila arbetet där Daily Scrum används för att uppdatera läget i 

projektet. Där delas information gällande läget och vad som har hänt, samt vad som ska 

hända. Detta går att se i de projektteam vi har studerat. Alla företagen hade varje morgon ett 

Daily Scrum där de gick igenom vad de arbetade med, skulle arbeta med och vad de hade 

arbetat med. De lyfte även fram frågor och problem som uppstått så att de kunde få hjälp att 

identifiera och komma fram till en lösning. Enligt Björkholm och Brattberg (2010) bör fokus 

på dessa Daily Scrum möten ligga på problem och hinder, vilket är något som verkar 

överensstämma med de projektteam vi har pratat med under studien. Thylefors (2013) 

skriver om hur effektiva team har effektiva möten. Utifrån de observationer vi har utfört har 

mötena varit fokuserade, där alla medlemmar i mötet har haft förståelse över mötets struktur 

och vad de förväntas berätta. Projektmedlemmarna och ledningen hade redan innan mötet 

kunskap om vad det var som skulle tas upp och i vilken ordning. 

Respondenterna var i överlag överens om att den interna kommunikationen påverkade 

dem själva och deras projektteam. Den interna kommunikationen var något som 

underlättade arbetet. B3 berättade att varje möte förhindrade att de åkte iväg i ett eget spår, 

man såg helheten istället. A4 pratade om detta också när han nämnde att kommunikationen 

ledde till effektivitet och påminde projektmedlemmarna om att inte flyta iväg och göra något 

annat. A2 sade att den interna kommunikationen var som en morot och en piska, det var 

något som drev projektet framåt hela tiden i och med att man behövde förklara vad man 

gjorde, vad man inte gjorde och varför. Orre och Palm (1995) skriver att när kunskapen finns 

så börjar man fråga sig “Varför?” och därmed skapas en bättre förståelse. Vilket var något 

även A3 ansåg sig vara en av anledningarna till varför informationsspridningen var viktig. 

Whitsworth och Biddle (2007) skriver att dagliga möten ger höga nivåer av socialt 

ansvarstagande och förhöjd medvetenhet om aktiviteten i projektet. A2 och A5 sade att de 

blev mer effektiva efter ett Daily Scrum. A2 ansåg att någon typ av energi skapades av Daily 

Scrum, det var en drivkraft. Larsson (2008) skriver att om medarbetarna blir insatta i 

organisationers uppgifter och mål känner de sig delaktiga, vilket leder till en 

motivationshöjande drivkraft som påverkar resultatet. A1, C1 och A5 sade alla att Daily 

Scrum var något som gav projektteamet en överblick över projektet och vad som skulle göras. 

Daily Scrum ledde till att det blev lättare att arbeta då de visste vad alla andra arbetade med 

enligt A3. B4 var på samma spår och ansåg att det var viktigt för att inget arbete skulle krocka 

med något annat arbete och B3 sade att det hjälpte om alla arbetade åt samma håll. 

Orre och Palm (1995) skriver om starkare vi-anda och att med hjälp av kommunikation så 

stärks vi-andan i en grupp. Att vi-andan stärks är något vi kan se från de intervjuer vi har 

utfört där C1 sade att den interna kommunikationen påverkade välmående hos 

projektmedlemmarna, att det blev roligare att gå till jobbet. A2, A5 och C3 ansåg att 

relationerna var något som blev bättre på grund av den interna kommunikationen. 

Kommunikationen kunde vara mer personlig, kommunikationen behövde nödvändigtvis inte 

enbart handla om arbetet. B2 sade att man lärde känna varandra mer personligt i agila 

projekt i jämförelse med traditionella där man kanske bara träffades under fikapausen. Detta 

är något som påverkar sammanhållningen i gruppen. Enligt forskning av Maltén (1998) ser 
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människan ringa mening i hårt rationaliserat arbete och att de sociala kontakterna på 

arbetsplatsen betyder mer. A3 ansåg att den interna kommunikationen skapade en familjär 

stämning i projektteamet. Enligt Larsson (2008) är känslan av delaktighet viktig. Vilket kan 

liknas med det A1 sade om hur viktigt det var hålla all information transparent, och att utan 

det kunde problem skapas i gruppdynamiken då projektmedlemmarna tappade tilliten till 

varandra. C3 berättade om hur viktigt det var att man kunde lita på varandra och där alla 

hade förståelse för arbetet. B2 sade att genom kontinuerlig kommunikation skapades 

kontroll, B3 sade att om du hade ett problem och gick till en person och frågade kunde du få 

ett snabbt svar. Detta var något som gav en positiv påverkan för respondenten då han 

snabbare kunde gå vidare i sitt arbete. 

B3 sade att ibland hände det att alla tillgängliga arbetsuppgifter var tråkiga, och då kunde 

man påverka varandra lite. Då hjälpte det att föremål hade delats upp i mindre delar så att de 

inte tog så lång tid att utföra dem. B1 sade att när det var ett snabbt flöde i Sprinten så blev 

det en bättre stämning i projektteamet. 

Det togs även upp nackdelar med att sitta i öppna kontorslandskap och med den interna 

kommunikationen. När en diskussion bröt ut mellan två eller fler projektmedlemmar var 

detta något som kunde störa resterande projektmedlemmar. Det kunde även störa när någon 

kom och ställde en fråga. Det fanns även nackdelar med Daily Scrum då det ibland kunde 

störa arbetet, då det krävde att respondenterna avbröt det de arbetade med för att delta i 

mötet. Det verkade dock som att Daily Scrum och den interna kommunikationen hade positiv 

effekt i överlag och det var endast detta störande moment som ansågs som negativt. 

De flesta av respondenterna sade att kommunikationen med frånvarande medlemmar var 

något som fanns på företagen. De hade dock oftast någon typ av lösning för detta. Företag B 

såg t.ex. till att dela ut uppgifterna till resterande projektmedlemmar. Företag A gjorde på ett 

liknande sätt då de såg till att alla hade full information gällande projektet. På så sätt spreds 

informationen och de andra kunde arbeta med den frånvarandes arbetsuppgifter om så 

behövdes. A3 och B2 pratade även om detta, de försökte inte hänga upp för mycket arbete på 

enskilda individer. De försökte komma bort från att vara personberoende. C3 sade att om en 

tät intern kommunikation inte var tillgänglig var det svårt att veta vad de andra 

projektmedlemmarna arbetade med. Detta blev speciellt tydligt om någon var borta under en 

längre tid. A2 och A5 sade att arbetet aldrig stoppades på grund av att en projektmedlem var 

borta. Arbetet fortsatte som vanligt. 

C1 ansåg att de antingen kunde anpassa sig och hålla ett möte en annan dag eller hoppa 

över mötet om det inte fanns några möjligheter att flytta det. A4 och A5 sade att de försökte 

ha Daily Scrum även om vissa personer var borta, de kunde dock ställa in mötet om det inte 

var något som behövdes tas upp. B3 sade att de ibland höll Daily Scrum utan Scrummastern, 

då får de ta ett större ansvar men att det brukar gå bra i alla fall. Om projektteamet var ovan 

med rollerna kunde det dock ta längre tid. B1 sade att de aldrig hoppade över ett möte. 

5.4 Hansei och kaizen 

Gustavsson (2013), Björkholm och Brattberg (2010) och James. n.d beskriver alla hur 

projektteamet, med hjälp av Sprint Retrospective, kan gå igenom och utvärdera vad som har 

gjorts under projektets gång samt reflektera över vad de kan förbättra till det kommande 
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arbetet. Sprint Retrospective var något som Företag A och Företag B kontinuerligt arbetade 

med under vår studie. Företag C genomförde inte Sprint Retrospective speciellt ofta då 

företaget ansåg att de inte hade tid för det och det inte var något som kunden betalade för. 

Forslund (n.d) säger att även om Sprint Retrospective inte tillför något nytt värde bör man 

inte hoppa över möten.  

Företag A och Företag B hade Sprint Retrospective i slutet av varje sprint där de gjorde en 

återblick över spriten. Under Sprint Retrospective kunde alla i projektteamet gå igenom 

arbetet i sprinten, diskutera problem som uppstått under sprinten där både positiva och 

negativa saker togs upp som i sin tur diskuterades för att komma fram till förbättringar. 

Enligt Forslund (n.d) kan det vara bra att lyfta fram positiva aspekter men även de aspekter 

som projektteamet upplever negativ. Under möten diskuterade projektmedlemmarna även 

angående den kommande sprinten.  

På Företag A diskuterade de inte bara om förbättringar eller om saker som hänt under 

sprinten utan de diskuterade även om hur projektteamet mådde, hur projektteamet 

fungerade i det avseende för att skapa bättre stämning i projektteamet. Att stärka 

projektteamet var något som Företag A arbetade kontinuerligt med. En av respondenterna 

berättade att de tillsammans arbetade för att stärka gruppen och de försökte även ordna 

möten med fika där alla i projektteamet kunde diskutera annat än själva arbetet.  

En av respondenterna på Företag B berättade att de använde en förbättringslåda där alla i 

projektteamet fick lägga lappar med förbättringsförslag om sina åsikter och synpunkter på 

andra önskemål. Alla förbättringsförslag samlades in och diskuterades sedan under Sprint 

Retrospective. Enligt Björkholm och Brattberg (2010) följs de förbättringsförslag som 

diskuterades under Sprint Retrospective upp på nästkommande Sprint Retrospective. 

Enligt det agila manifestet ska projektteamet reflektera över hur det kan bli mer effektiva 

och justera sitt beteende därefter. Det vill säga man ska reflektera hur man kan förbättra sitt 

arbete och sedan anpassa sig utifrån det. Sprint Retrospective verkar vara ett tillfälle för hela 

projektteamet att kommunicera, utvärdera och ge feedback på vad som har gjorts bra och 

mindre bra under sprinten och därigenom skapa en bättre plan för förbättringar att arbeta 

med under den kommande sprinten. Alla respondenter på både Företag A och Företag B sade 

att även om mycket negativ kritik kunde framkomma under Sprint Retrospective, ansåg de 

detta som en möjlighet till förbättring. De gick alltid ifrån mötet med en positiv känsla och 

ansåg att de blev mer effektiva då de kunde förbättra det som varit dåligt. En av 

respondenterna påpekade att man fick ofta feedback på saker som inte fungerade bra men 

respondenten ansåg att den positiva feedbacken också var till stor hjälp. Respondenten 

menade att om den positiva feedbacken uppskattades, kunde det leda till att det blev roligare 

att arbeta, arbetsinsatsen påverkades men att det framförallt var inställningen som 

förändrades. Andra respondenter sade att om någon i projektteamet hade gjort något bra så 

räckte det bara med att ge en klapp på axeln. Det var något som skedde naturligt i den 

informella kommunikationen.  

På Företag C hade de inte möjlighet till någon specifik intern feedback som Företag A och 

Företag B hade under sina Sprint Retrospective, utan de hade bara ett feedbacksystem mot 

kunden. Det var kunden som bedömde arbetet på Företag C och det var från dem feedbacken 

kom. En av respondenterna sade att de försökte ta till sig feedbacken som gavs för att 
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förbättra arbetet vilket kunde leda till minskad risk för att samma misstag upprepades. 

Respondenten kände inte av feedbacken personligen men påpekade att det inte var roligt att 

se projektet gå dåligt. Respondenten ansåg att om projektet gick bra och positiv feedback 

gavs kontinuerligt, kunde det leda till att arbetet inom projektet också effektiviserades.  

5.5 Självorganiserande team 

Det självorganiserande teamet som kan organisera sig och hantera utmaningar när de 

kommer upp (Cockburn & Highsmith, 2001) är mer effektiv och utför ett bättre arbete 

(Björkholm & Brattberg, 2010). Det är viktigt att projektteamet kan stå på egna ben och 

tillsammans ta beslut och planera vad som ska göras. Det är viktigt att alla i projektteamet får 

ta egna beslut för att de ska känna ansvar och engagemang. Att ha möjlighet att kunna 

påverka arbetsprocessen och hjälpa varandra genom att byta erfarenheter och kunskaper 

med varandra anses viktigt. 

Enligt det agila manifestet kommer den bästa arkitekturen, kraven och designen från 

självorganiserande team. Det är dock viktigt att skilja på individer som är självorganiserande 

och på projektteam som är självorganiserande. Projektteamet har ett gemensamt mål och bör 

tillsammans vara självorganiserat för att arbeta mot samma mål och på liknande sätt. 

Ledningen sätter upp projektets helhetsmål men vägen dit bestämmer projektteamet själva. 

Ofta är det bäst då ledningen eventuellt inte sitter på samma tekniska kunskap som 

projektmedlemmarna gör. Detaljstyrningen byts ut mot kommunikation för målformulering 

(Mohamed, 1996). Kommunikationen som sker är gällande vad man ska uppnå utan att 

någon enskild person styr arbetet. 

 Det är viktigt att lyssna på synpunkter som kommer från projektmedlemmar med mindre 

erfarenhet. Bara för att de har mindre erfarenhet behöver det inte betyda att deras 

synpunkter är sämre än projektmedlemmar med mer erfarenhet. En diskussion mellan en 

projektmedlem med mer erfarenhet och en med mindre erfarenhet kan skilja sig från en 

diskussion mellan två projektmedlemmar med mer erfarenhet (Nilsson & Waldermarson, 

1994). Det kan därför vara viktigt att innehållet i kommunikationen ligger på en nivå så att 

båda förstår diskussionens syfte. 

När man kommunicerar mycket med varandra och arbetar tätt ihop i t.ex. agila 

projektteam lär man sig mycket av varandra. Idealfallet är det självorganiserande teamet som 

är öppen för att lära sig det som krävs för att ifrågasätta och ändra det man håller på med 

(Chaib, 1996). Projektteamet på Företag C arbetar med att sprida kunskapen genom att välja 

arbetsuppgifter de har mindre erfarenhet inom. Genom att projektteamet själva får ta beslut 

om vem som ska utföra vilka uppgifter blir denna form av kunskapsspridning möjlig. 

Projektmedlemmarna blir mer aktiva, drivande, och kreativa i sin arbetsprocess när de själva 

får ta ansvar och organisera sig (Björkholm & Brattberg, 2010). 

I agila projekt tas många beslut av projektteamet och i resultatet av vår studie framgick 

det att projektmedlemmarna fick ta många beslut på egen hand. Vissa respondenter 

påpekade att de hade möjligheten att ta egna beslut och en del gärna såg att de skulle få ta 

ännu fler beslut på egen hand. Två respondenter påpekade dock vikten av att projektteamet 

tog beslut tillsammans men även att vissa beslut bör projektteamet inte ta då de inte var bra 

ur affärssynpunkt. 
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6. Slutsats 

Under vår studie har vi kommit till insikt om att den interna kommunikationen i agila 

projektteam är mycket viktig. Vikten av intern kommunikation är det ingen tvekan om då alla 

företag i studien har påpekat just detta. Inledningsvis antog vi att det var arbetsinsatsen som 

påverkades av den interna kommunikationen. Under studiens gång har vi kommit fram till 

att det är mycket mer som påverkas av den interna kommunikationen. Vi har även funnit att 

den interna kommunikationen skapar ett gemensamt språk, den skapade ett driv, 

kommunikationen var ett sätt att skapa kontroll och får projekten att hålla sig på rätt spår, 

den skapar en familjär stämning, den förbättrar relationer och gör det roligare att gå till 

arbetet, den gör arbetet mer effektivt och sprider kunskapen mellan alla projektmedlemmar.   

Brooks (1995, s235) sade enligt följande: 

“Teams should communicate with one another in as many ways as possible: 

informally, by regular project meetings with technical briefings, and via a 

shared formal project workbook.”  

Studien visar att det finns likheter mellan det Brooks säger och verkligheten. “Regular project 

meetings” i form av Daily Scrum och “shared formal project workbook” i form av företagens 

Scrum board och backlog. 

Intern kommunikation är något som sker dagligen på företagen både i form av formell och 

informell kommunikation. Den formella kommunikationen som sker i olika möten leder till 

att projektteamet får ett gemensamt språk, de får en bättre förståelse över arbetsuppgifter 

och projektet som helhet. Några av respondenterna sade att dessa möten minskar risken för 

att projektteamet arbetar med fel arbetsuppgifter eller att de arbetar med arbetsuppgifterna 

på fel sätt. En av respondenterna sade att den interna kommunikationen var som en morot 

och en piska, det krävdes att man förklarade vad man gjorde, vad man inte gjorde och varför. 

En annan respondent berättade om en kollega som alltid ifrågasatte varför man inte slutfört 

en uppgift än, kollegan krävde svar och satte press på de övriga projektmedlemmarna att 

slutföra sina uppgifter i tid. Båda respondenterna sade att detta skapade ett driv i 

projektarbetet. När man frågar sig “varför?” skapas en bättre förståelse (Orre & Palm, 1995). 

Denna “varför?”-fråga används inom synsättet Lean där man ställer sig frågan “varför?” fem 

gånger för att hitta grundorsaken på problem. Denna metod kallas “The five way” eller “5W” 

(Björkholm & Brattberg, 2010; Stober & Hansmann, 2010). Detta skulle kunna vara en 

förklaring till hur kommunikationen hjälper företagen att hålla sig på rätt spår i projekten. 

B2 sade att kommunikation skapar kontroll och vad vi kan utläsa från de andra 

respondenternas svar är de överens om just detta. Kommunikation inom möten leder till att 

projektmedlemmar får information om produkten, projektet eller om varandras 

arbetsuppgifter vilket skapar kontroll. Scrum boarden och backloggen finns där som två bra 

verktyg i kommunikationssyfte. Verktygen skapar kontroll då alla föremål är synliga för alla i 

projektteamet och en prioriteringslista finns att följa för att projektet inte ska börja vandra fel 

väg. Kontroll är enligt oss viktigt i alla projekt och om intern kommunikation leder till ökad 

kontroll kan vi dra slutsatsen att fler projektteam bör utveckla sin kommunikation.  
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Den informella kommunikationen sker kontinuerligt under dagen och framförallt under 

fikapauserna. Projektmedlemmarna kommunicerar med varandra om andra saker än arbetet 

och lär känna varandra på en annan nivå, det skapar relationer mellan projektmedlemmarna.  

Den informella kommunikationen skapar även en familjär stämning i projektgruppen där 

projektmedlemmarna har tillit till varandra och vågar att ifrågasätta varandras åsikter. Vi 

tror att det leder till att det blir roligare att gå till arbetet varje morgon. De lättar upp 

stämningen under möten där projektmedlemmarna kan vara sig själva och känna sig trygga i 

sin position. Vilken bör göra att möten blir mer effektiva då förslag och lösningar snabbare 

kan diskuteras fram då projektmedlemmarna vågar ifrågasätta varandra och svara ärligt på 

frågor som ställs. 

När man kommunicerar mycket med varandra och arbetar tätt ihop lär man sig mycket av 

varandra (Chaib, 1996). Det var en åsikt som framkom i den empiriska studien, t.ex. när de 

som arbetade på Företag C valde uppgifter inom områden de hade mindre erfarenhet av. 

Genom detta blev det möjligt att sprida kunskapen mellan de mindre och de mer erfarna. 

Enligt det agila manifestet kommer den bästa arkitekturen, kraven och designen från 

självorganiserande team. De flesta respondenter var överens om att de själva kunde 

bestämma hur de skulle ta sig till projektets slutmål. De bestämde själva över 

arbetsprocessen då ledningen och kunden ofta inte besatt samma tekniska kunskap som 

systemutvecklarna. Detta är något vi anser skapar effektivitet i arbetsprocessen då ledningen 

inte behöver lägga tid på något de kanske inte har den rätta kompetensen för. De som förstår 

arbetsuppgifterna bäst är de som bör planera och distribuera uppgifterna för att uppnå ett 

högt värde i arbetsprocessen. 

Något som vi fann intressant var att alla företag hade öppna kontorslandskap, på olika 

sätt. På Företag A var projektteamen uppdelade i olika avdelningar där varje projektteam satt 

tillsammans och arbetade. På Företag B fanns en liten uppdelning mellan projektteamet och 

supportavdelningen. På Företag C var det öppet men vi kunde inte se någon speciell 

indelning av projektteamen. 

Ett öppet kontorslandskap leder till en enklare spridning av information och kunskap, 

vilket skapar kontroll. En respondent påpekade att det i princip var omöjligt att inte ta del av 

information om man satt alla tillsammans i ett öppet kontorslandskap. Det var lätt att höra 

andra projektmedlemmars diskussioner vilket både ansågs positivt och negativt. Positivt i 

den bemärkelsen att man lätt kunde ta del av information och ställa snabba frågor. Negativt 

då diskussioner kunde störa projektmedlemmar som inte medverkade i diskussionen. Vi kan 

även tänka oss att den här typen av kontorslandskap i princip gör det omöjligt att föra privata 

samtal. 

Om man har sitt eget kontor har man möjligheten att ta en liten paus för att t.ex. läsa 

nyheterna. Möjligheten är möjligtvis något som försvinner vid öppna kontorslandskap då alla 

ser vad alla gör. Detta kan både uppfattas som negativt och positivt. Ibland behöver man en 

paus där man gör någonting helt annat men ibland kanske pausen sker lite för ofta och lite 

för länge och då kan de eventuellt skapas irritation på arbetsplatsen. En paus kan ibland vara 

välbehövlig och leda till att en lösning på ett problem hittas. Det är någonting som återfinns i 

programmeringen där bland annat Kevlin Henney (2010, s139) skriver:  
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“So, the next time you hit a nasty problem, do yourself a favor. Once you really 

understand the problem, go do something involving the creative side of your 

brain - sketch out the problem, listen to some music, or just take a walk outside. 

Sometimes the best thing you can do to solve a problem is to put the mouse 

down and step away from the keyboard.” 

 Det här är någonting vi har erfarenhet av då lösningar på problem ofta har framkommit 

då man spenderat tid på något annat en stund. Det kan räcka med en kort reflektion som sker 

då man t.ex. går och hämtar en kopp kaffe. En kort paus framför datorn kan också vara en 

möjlighet till reflektion, t.ex. läsa, fantisera, lyssna på musik eller visualisera problem och 

lösning. Det blir lätt att man snöar in sig på uppgiften och man blir blind för lösningen om 

man inte tar ett steg tillbaka och tillåter sig att reflektera.   

I det inledande kapitlet i vår studie pratade vi om Malténs (1998) tre antaganden. Alla tre 

antaganden är något vi har sett under studiens gång, det var speciellt tydligt från den data vi 

fått in under de intervjuer vi utfört.  

Det första antagandet säger att människan först och främst är motiverade av sociala behov 

och att de får sin grundläggande känsla av identitet i det samspel som sker med andra 

människor. I vår studie har vi kommit fram till att kommunikationen mellan medarbetarna 

skapade en mer familjär stämning där medarbetarna kunde känna sig trygga och det blev 

roligare att gå till jobbet. 

Det andra antagandet säger att människan ser ringa mening i hårt rationaliserat arbete, de 

sociala kontakterna på arbetsplatsen betyder mer. Arbetet i de agila projekten är oftast inte 

hårt rationaliserade, det är upp till projektteamet att bestämma mycket gällande arbetet 

(vilket har framkommit i vår studie), det är något vi anser möjliggör ett mer socialt samspel i 

projektteamen För att respondenternas projekt skulle lyckas var en bra intern 

kommunikation ett krav.                                           

Slutligen, Malténs tredje antagande är att människan är mer mottaglig för påverkan från 

arbetsledningen om ledningen arbetar för att uppfylla medarbetarens sociala behov och 

arbetarens strävan att bli accepterad och omtyckt. A1 sade att de försökte kommunicera mer 

borta från arbetet, han försökte se till att de fikade tillsammans och inte var för sig. Enligt oss 

är det precis det Maltén menar med sitt tredje antagande. Vi tror att arbetet, och speciellt 

kommunikationen kring det, kommer bli bättre om projektmedlemmarna känner sig 

accepterade och omtyckta på sin arbetsplats.  

En slutsats kan dras angående citatet av Brooks (1995) som inledde vår uppsats.   

“The Tower of Babel project failed because of lack of communication […]” 

(Brooks, 1995, s235) 

Berättelsen om Babels torn där folket enades för att bygga ett torn som nådde ända upp 

till himlen misslyckades på grund av dålig kommunikation. Folket hade till en början ett 

gemensamt språk men det förstördes och förvirring skapades. Den ene förstod inte vad den 

andre sade och projektet lades ner. Kanske kan de agila metoderna med dess fokus på 

kommunikation återuppbygga Babels torn. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under och efter studiens genomförande har en del nya frågor dykt upp. Det finns utrymme 

för att forska vidare i området i form av fördjupningar i de resultat som redovisats. Eventuell 

fördjupning kan göras inom: 

● Öppna kontorslandskap och dess påverkan på möjlighet till reflektion. 

● En jämförelse av den interna kommunikationen i agila och traditionella projektteam. 

● Intern kommunikation i projektteam som använder olika agila metoder. 

● Intern kommunikation mellan olika projektteam. 

● Intern kommunikation i distribuerade projektteam. 

● Jämföra digital kommunikation med analog kommunikation. 

● Hur kontroll skapas genom intern kommunikation. 
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Bilaga 1 

Ordlista 

Agila projektteam - är benämning på projektgruppen som ofta består av en projektledare, 

ett utvecklingsteam, en produktägare och kunder. Storleken på projektteamet kan variera 

beroende på typer av projektet. För att kunna jobba smidigt och få bästa effektiviteten bör 

teamet inte vara fler än nio personer. 

 

Agil systemutveckling - en iterativ systemutvecklingsprocess där fokus ligger på anpass-

ning till förändring och betoning på samarbete mellan människor (agilesweden.com - Om 

Agile).  

 

Babels torn - En berättelse om hur folket bestämde sig för att enas och bygga en stad med 

ett torn som nådde ända upp till himlen. Herren såg detta och sade, ”De är ett enda folk och 

har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än 

föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår 

vad den andre säger.” 

 

Backlog - en prioriteringslista över alla föremål (uppgifter, eng. item) som ska utföras under 

porjektets gång. Varje föremål rangordnas där det viktigaste föremålet är nummer ett. 

 

Daily Scrum - kort, dagligt scrummöte eller dagligt avstämmningsmöte. Mötet är maximalt 

15 minuter långt där utvecklarna samlas framför Scrum boarden och går igenom vad de har 

gjort sedan förra mötet, vad de planerar att göra idag och om de har något som hindrar dem 

att utföra uppgiften 

 

Den traditionella vattenfallsmodell - en sekventiell systemutvecklingsprocess där 

metoden grundar sig i följande steg (som ett vattenfall): “feasibility study”, “investigation”, 

“analysis”, “design”, “implementation”, och “review och maintenance”. Det är uppdelat i olika 

faser och varje fas ska vara avklarad innan nästa påbörjas. 

 

Intern-extern - distinktion som uttrycker motsatsparet inre-yttre (Nationalencyklopedin). 

 

Kanban - en metod som är ett alternativ till Scrum. Kanban är japanska och betyder 

(ungefär) tavla. Kärnan i Kanban är tavlan som visualiserar hela arbetsflödet. Genom att 

sedan begränsa antalet aktiviteter som pågår samtidigt kan arbetet bli mer effektivt. 

 

Kommunikation - (latin communica´tio/nico/nis 'ömsesidigt utbyte', 'göra gemensamt', 

'låta få del i', 'få del av', 'meddela', ' gemensam', 'allmän', 'offentlig'), överföring av informa-

tion mellan människor, djur, växter eller apparater (Nationalencyklopedin). 

 

Lean - det agila angreppsättet som handlar om att genomföra en bra process som baseras på 

rätta värderingar och principer och som i slutändan leder fram till den bästa produkten. 

http://www.ne.se/lang/information/211471
http://www.ne.se/lang/information/211471


 

 

 

Scrum - (engelska 'klunga', en laguppställning i rugby), en metod för utveckling av system. 

Fokus i scrum ligger på programvarans affärsvärde och användbarhet snarare än att följa en i 

förväg uppsatt tidsplan (Nationalencyklopedin). 

 

Scrum board - en tavla som används i Scrum. Scrum boarden består av ett rutnät av rader 

och tre kolumner. Den första kolumnen “To do” innehåller föremål som inte har påbörjats 

ännu. “In progress” är föremål där arbete har påbörjats och “Done” är föremål som är 

färdiga. 

 

Scrum Master - en projektmedlem som coachar utvecklingteamet. Scrum Master har till 

uppgift att se till att processer följs och utförs, se till att projektet flyter på som det ska samt 

att undanröja hinder som kan komma i vägen för utvecklingsteamets arbete. 

 

Sprint Retrospective - sprintåtterblick där alla i projektteam går igenom och utvärdera 

vad som gjorts under projektets gång samt reflektera över vad de kan förbättra till det 

kommande arbetet. 

 

Sprint review - ett möte som hålls efter varje sprint där utvecklare, produktägare och 

kunden medverkar. Under mötet redovisas vad som har gjorts under sprinten genom en 

demonstration av nya funktioner.  

 

XP (eXtreme Programming) - en av de agila metoder som skapades av Kent Beck. XP är mer 

en metod som handlar om hur man arbetar i projektet. Enkelhet, kommunikation, feedback 

och mod är kärnvärdena (agilesweden.com - Agila metoder). 

 



 

 

Bilaga 2 

Lean 

Lean är ett synsätt eller en kultur som används i arbetet inom en organisation. Genom att 

ständigt ifrågasätta varje steg i utvecklingsprocessen kan företag så resurseffektivt som 

möjligt uppnå ett maximalt kundvärde (Björkholm & Brattberg, 2010). Lean handlar om att 

genomföra en bra process som baseras på rätt värderingar och principer och som i slutändan 

leder fram till den bästa produkten (Björkholm & Brattberg, 2010). 

En grundläggande aspekt i Lean är att ha ett så kontinuerligt och jämnt flöde som möjligt 

och därmed snabbt kunna levererar värde till kunden (Petersen & Wohlin, 2011). Lean anser 

att framgång ligger i att omvandla komplexa saker till enkla istället för att göra enkla saker 

billigt (Björkholm & Brattberg, 2010).  

Hjärnan bakom Lean är Taiichi Ohno som ansåg att den grundläggande principen är att 

förhindra slöseri (Poppendieck & Poppendieck, 2004; Petersen & Wohlin, 2011). Enligt 

Taiichi Ohno är allting som inte skapar ett värde för kunden slöseri, saker som inte är 

nödvändiga just nu är slöseri, flytt och transport är slöseri, att vänta är slöseri, extra steg i 

processen är slöseri, och fel är slöseri. Baserat på bästa praxis av Lean formades Lean 

Software Development med följande riktlinjer (Björkholm & Brattberg, 2010, s.41-45; 

Poppendieck & Poppendieck, 2004; Stober & Hansmann, 2010; Runebjörk & Wendleby, 

2013): 

● Eliminera slöseri - slöseri kan uppstå på flera olika vis inom systemutveckling. För 

mycket fokus kan lätt läggas på teknologi, kravspecifikationer som aldrig 

implementeras eller planer på osäkra antaganden. Istället bör man fokusera på 

utveckling som leder till ett högre kundvärde. 

● Fokus på lärande - Prototyputveckling är en pålitlig grund för att beräkna framsteg 

och kundkrav. Det är användbart när man vill förbättra redan existerande produkter. 

Det är viktigt att analysera misslyckanden och dess grundorsak för att eliminera fel i 

framtiden. 

● Bygg in kvalitet - Om en testning visar upp för många fel betyder de att den 

övergripande processen inte fungerar som den ska. Därför är det viktigt att man 

successivt integrerar och verifierar kodändringar för att eliminera de problem som 

uppstår om kod integreras i efterhand. Kvalitet är dock inte enbart felfri kod utan det 

är viktigt att förstå kundens krav och värde och kunna vara flexibel för specifika krav. 

● Skjut upp åtaganden - Utvecklingen måste ske i små steg då det näst intill är omöjligt 

att skapa en perfekt projektplan redan från början. Åtaganden delas upp mellan 

grupper så att de kan göra framsteg på egen hand och systemet bör vara öppen för 

förändringar under utvecklingens gång. Oåterkalleliga beslut bör skjutas upp till sista 

stund. 

● Leverera snabbt - En överbelastad utvecklare bromsar utvecklingen, en flaskhals 

bildas och produktiviteten för hela gruppen påverkas negativt. En jämn pålitlig 

arbetstakt är där utvecklarna får fokusera på en uppgift i taget är förenlig med snabba 

leveranser, hög kvalitet och låga kostnader. 



 

 

● Respektera människor - Ett motiverat projektteam som tillsammans arbetar mot ett 

gemensamt mål har en hållbar konkurrensfördel. Det innebär att ett effektivt 

ledarskap som uppmuntrar till stolthet, engagemang, respekt, tillit och självansvar är 

viktigt. Ett sådant klimat ger utvecklare möjlighet att utveckla sin kreativitet, 

intelligens och beslutsamhet. 

● Optimera helheten - Värdet på individuella uppgifter och funktioner bestäms utifrån 

hur de bidrar till helheten. Det är i slutändan ett system som ska levereras och det 

måste skapa ett kundvärde som helhet. En produkt mister sitt värde helt om inte både 

designen och funktionaliteten är genomtänkt och utvecklad på bästa sätt. 

Det är viktigt att kunna effektivisera arbetet för att kunna leverera produkten snabbt. 

Björkholm & Brattberg (2010) pratar om vikten av att ha en så kort ledtid som möjligt vilket 

innebär att tiden från kundens önskemål till leveransen av den färdiga produkten ska vara så 

snabb som möjligt. För att kunna optimera ledtiden försöker man inom Lean att identifiera 

flaskhalsar, d.v.s. vart köer bildas i arbetsprocessen. Det är viktigt att identifiera vart 

flaskhalsen finns för att kunna lösa det problemet för att få ett så jämnt och effektivt flöde 

som möjligt. 

För att uppnå högsta effekt med Lean är det som tidigare nämnt viktigt att försöka 

undvika flaskhalsar (Björkholm & Brattberg, 2010; Petersen & Wohlin, 2011; Stober & 

Hansmann, 2010). För att undvika dessa anpassar varje station sin kapacitet efter vad 

kommande station klarar av. Detta arbetssätt är tvärtom mot hur man traditionellt arbetade 

då varje station anpassades efter hur mycket som fanns att göra, d.v.s. vad stationen innan 

hade för kapacitet. 

Lean har någonting de kallar för 

Just-In-Time, vilket betyder att 

leverera precis när någonting 

behövs (Björkholm & Brattberg, 

2010). På så sätt behövs inga dyra 

lagerlokaler där produkter ligger 

och föråldras och tappar värde. 

Lean har också en kultur som 

kallas för Stop-the-Line-Culture. 

Inom Lean är brister i kvalitén 

någonting som inte tillåts och 

därför har man på bland annat på 

Toyota ett snöre som vem som helst 

kan dra i och stoppa produktionen 

så fort ett fel upptäcks. För att finna 

felets grundorsak startas en 

utredning med en metod som kallas 

“The five way” eller “5W” 

(Björkholm & Brattberg, 2010; 

Stober & Hansmann, 2010). 

Metoden går ut på att man ställer 



 

 

frågan “varför” fem gånger och det ska leda till att grundorsaken blir känd, kan lösas och att 

produktionen kan startas igen. För att lyckas med Lean är det viktigt att man har ett öga för 

detaljer och att man ständigt söker efter möjligheter till förbättring. 

Det finns en femstegsmodell för effektiv kommunikation som i grunden bygger på Lean 

(Blomkvist, 2012). De fem stegen handlar om att tänka långsiktigt och förankra det 

långsiktiga tänkandet inom organisationen, att kartlägga kommunikationen och dess 

processer aktörer emellan i både det dagliga arbetet och hanteringen runtomkring, att 

identifiera och eliminera slöseri i arbetsprocesserna, att skapa strukturer som fungerar som 

motivation för medarbetarna och att respektera och utmana dem, och att ständigt arbeta med 

förbättringar och lärande då kvalitén på kommunikationen hela tiden ska förbättras. 

 



 

 

Bilaga 3 

XP (eXtreme Programming) 

XP är en agil metod som skapades av Kent Beck. Avison och Fitzgerald (2006) definierar XP 

som en disciplinerad process för programvaruutveckling som betonar kommunikation, 

feedback och mod. Björkholm och Brattberg (2010) definierar XP som en utvecklingsmetod 

och en samling tekniker som beskriver hur ett projektteam bör se ut, hur projektteamet bör 

organisera sig för att kunna arbeta effektivt och därigenom kunna producera kod och leverera 

mjukvaran med hög kvalitet. 

Deltagare i XP-projektteamet består av kunder, ledning och utvecklare där processen 

börjar med att kunder måste definiera sina krav i det som kallas för ”user stories”, som 

innefattar vad kunden vill att systemet ska kunna göra för sina användare (Avison & 

Fitzgerald, 2006). Något som XP förespråkar är parprogramming och testdriven utveckling 

(TDD). Parprogramming innebär att varje modul som ska bli en del av produkten ska skrivas 

tillsammans med en kollega. Enligt Björkholm och Brattberg (2000) är det två utvecklare 

som sitter tillsammans vid en och samma dator som skriver och utvecklar gemensam design 

och kodning. Detta kan ses som ett långsamt sätt att arbeta på men det kan säkerställa att 

programmet har en god kvalité då buggar och andra fel kan upptäckas tidigt. 

TDD handlar om att skriva små automatiserade tester samtidigt som man skriver koden. 

För ett litet test, därefter lite kod, ett litet test till, lite mer kod och så vidare (Björkholm & 

Brattberg, 2000). Så här går till; när en utvecklare ska göra en ändring i koden, kör den först 

alla befintliga tester för att se att allting fungerar som det ska. Därefter skriver utvecklaren ett 

lite test som tester den nya funktionaliteten den vill ha in och kör det. Sedan skriver 

utvecklaren lite kod till dess för att även det nya testet fungerar. Till slut städar den upp i 

koden så att den är snygg och prydlig. 

XP arbetar efter 12 principer och enligt Meyers (2004) kan dessa 12 dela in i fyra olika 

kategorier: 

● Lyssna på kunder och andra utvecklarna 

● Samarbeta med kunder för att utveckla rätt specifikation och testfall 

● Parprogrammering 

● Testa programkod 

Planeringen i ett projekt där XP används, fokuserar på att uppfylla kundens krav och 

designa user stories som möter dessa krav. Genom att user stories skapas kan det säkerställas 

att systemet kommer att ha de önskade funktioner som kunder efterfrågar. 

 



 

 

Bilaga 4 

Kanban 

Kanban är japanska och betyder (ungefär) tavla (Gustavsson, 2013). Enligt Björkholm och 

Brattberg (2000) är Kanban en metod som är ett alternativ till Scrum. Till skillnad från 

Scrum som delar upp tiden i iterationer, ser Kanban utvecklingen som ett ständigt flöde av 

arbetsuppgifter, precis som Lean. Björkholm och Brattberg (2000) skriver att i Scrum 

begränsas arbetsbelastningen genom att begränsa hur mycket jobb som görs i en iteration 

medan Kanban har sina begränsningar i hur många saker som max får arbetas med parallellt. 

Med detta menar författarna att i Kanban begränsas arbetet efter en förbestämd gräns av 

samtidigt pågående arbete, medan i Scrum begränsas arbetet efter hur mycket som 

projektteamet tror sig hinna med under en iteration. 

Enligt Sundkvist (2010) är Kanban en metod som hjälper företag att förstå varför det drar 

ut på tiden att bli klar med projekt, genom att synliggöra hela arbetsflödet. Författaren 

beskriver vidare att kärna i Kanban är att prioritera rätt saker där metoden begränsar antalet 

projekt, funktioner eller aktiviteter som pågår samtidigt. Med detta menas att ett antal 

projekt eller aktiviteter måste bli färdiga först innan de nya kan påbörjas. Det vanligaste sätt 

att göra, är att sätta upp post-it-lappar på en tavla. Tavlan kan dela in i olika kolumner som 

kan vara tillexempelvis inkommande, prioriterade, pågående och avslutade. Beroende på vad 

man arbetar med och hur arbetsflödet ser ut kommer kolumnerna få olika namn (Forslund, 

n.d). I kolumnerna bestäms sedan hur många lappar som får sitta där samtidigt. Tavlan 

uppdateras kontinuerligt eller i samband med dagliga avstämningsmöten. Enligt Forslund 

(n.d) kan nya aktiviteter komma in via en backlog som kan prioriteras om när som helst. 

Genom att använda tavlan så kan saker synliggöra vilket ger en tydlig i vad som är 

inkommande samt att det blir enkelt att prioritera. Sundkvist (2010) anser att metoden 

hjälper medarbetarna att undvika onödigt arbete då rätt saker kan göras i rätt ordning och 

samt att se till att saker blir gjorda. Författaren menar vidare att metoden kan göra att 

projekt avslutas innan nya projekt påbörjas vilket kan leda till att mängden av samtidigt 

pågående projekt minskar. Med Kanban får inte företag mer gjort av att göra allt samtidigt, 

utan tvärtom. 

 



 

 

Bilaga 5 

Företagsinformation 

Företag A 

Företag A har ca 1400o anställda i ett tjugotal länder. Företag A erbjuder sina kunder 

helhetslösningar för den offentliga sektorn och näringslivet. Företag A arbetar på global nivå 

med produktutveckling och via globala leveranscenter. De har som mål att med hjälp av IT 

(informationsteknologi) utveckla både företag och samhälle och att skapa möjligheter för 

kunden att omvandla sin verksamhet. 

Hos Företag A ligger fokus på långsiktiga kundrelationer, deras affärsverksamhet grundas 

på en djup branschkunskap, förståelse för deras kunders kärnprocesser, teknisk kompetens 

hos deras konsulter samt egna produkter och tjänster. Dess framtida tillväxt bygger på 

investeringar inom konsulttjänster och systemintegrationstjänster samt nya innovativt 

lösningar som till exempel erbjudanden inom molntjänster. Företag A har utvecklat sin 

verksamhet så den kan möta alla kunders IT-utmaningar genom att erbjuda tjänster som 

omfattar bland annat drift och underhåll, konsulttjänster och systemintegrationstjänster 

samt branschlösningar. Företag A har en djup förståelse för kundernas marknader, 

ekosystem, verksamheter och olika företagskulturer. Företag A kan genom sina IT-tjänster 

stödja dess kunder med heltäckande lösningar och detta gör dem till en attraktiv partner för 

globala teknikleverantörer. 

Som företag är Företag A tillräckligt litet för att kunna ge full uppmärksamhet till alla 

kunder och verksamhet. Samtidigt är de tillräckligt stora för att fungera som en heltäckande 

IT-partner med ett globalt leveransnätverk. 

En viktig del av Företag A verksamhet är deras offshoreverksamhet som under de senaste 

fem åren har dubblerats. Deras globala leveransnätverk är stationerat i östra Europa och 

Asien. 

Företag B 

Företag B är ett svenskt programvaruföretag med partners både i Sverige och internationellt. 

Företag B har som mål att hjälpa kunder för att förbättra sin verksamhet med hjälp av 

användarvänlig programvara, beprövad metodik och rutinerade konsulter som bygger på 20 

års erfarenhet inom ett flertal branscher. Företagets lösningar kan användas på heltäckande 

verksamhetsnivå eller som punktlösningar för att lösa specifika utmaningar. Deras kunder 

använder deras lösningar för att t.ex. öka lönsamheten, förbättra kostnadskontroll, reducera 

kostnader, hitta korrekt prissättning, uppnå målsättningar och stå bättre rustade inför 

förändringar. 

Tack vare ett nära samarbete med sina kunder har Företag B kontinuerligt kunnat 

utveckla sina lösningar som kan användas för att säkra resultatförbättring och långsiktig 

framgång. De har haft förmånen att arbeta med framgångsrika företag och organisationer i 

ett flertal länder och i vitt skilda branscher. 

Företag C 

Företag C är ett globalt företag med kontor i 15 länder och i Sverige finns Företag C på 21 

orter. Globalt har Företag C cirka 20 000 medarbetare och av dessa är det cirka 1 150 som är 



 

 

stationerade i Sverige. Företag C arbetar med att leverera högkvalitativa IT-konsulttjänster 

på den lokala marknaden och i deras heltäckande tjänsteportfölj finns IT-styrningstjänster, 

IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning och 

Rightshore-tjänster. 

Företag C arbetar alltid nära kunden och via sina 21 svenska kontor kan de ha ett tydligt 

lokalt fokus med en global spridning. Fokus ligger på den svenska marknaden men de 

tillhandahåller även tjänster för kunder med verksamheter i andra länder. 

Företag C är en helhetsleverantör av IT-lösningar och har särskilt stor expertis inom 

mjukvarutestning, business intelligence-lösningar och digitala kanaler med en god tillgång 

till beprövade metoder och verktyg. Med en bred teknisk kunskap och spetskompetens inom 

bland annat Microsoft, Java, IBM, test och projektledning kombinerat med certifieringar 

garanterar Företag C sina kunder en service av hög kvalitet. 

Företag C erbjuder tjänster till kunder inom flera olika branscher, bland annat inom bank 

och försäkring, energi, konsumentprodukter, läkemedel, telekom, skogs- och 

pappersindustri, transport och logistik, och den offentliga sektorn. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 

Information om respondenterna 
  

Företag A A1 (ledare) A2 A3 A4 A5 

Erfarenhet 

agila projekt 

6 år 5 år 2,5 år 4 år 1,5 år 

Erfarenhet 

systemutv. 

10 år 20-25 år 2,5 år - 1,5 år 

Rollbeskrivning

* 

Skapa prioritet i backloggen, 

tidsplan, kostnadskalkyl, ansvar 

för produktens prioriteringar och 

dess fortgång. 

Testledare Förklarar 

scenario från 

användarensp

erspektiv. 

System-

utveckling 

System-

utveckling 

Tid inom rollen 0,5 år 5 år 2,5 år 3,5 år 15 år 

* Rollbeskrivning enligt dem själva. 

Företag B B1 (ledare) B2 B3 B4 

Erfarenhet agila 

projekt 

2 år 2 år 2 år 9 år 

Erfarenhet 

systemutv. 

21 år 16 år - 18 år 

Rollbeskrivning* Ser till att processen följs, tar bort förhinder och lite 

systemutveckling. 

System-

utveckling 

System-

utveckling 

System-

utveckling 

Tid inom rollen 4,5 år 16 år 9 år 18 år 

* Rollbeskrivning enligt dem själva. 

Företag C C1 (ledare) C2 C3 

Erfarenhet agila 

projekt 

4 år 7 år 6 år 

Erfarenhet 

systemutv. 

8 år 7 år 6 år 

Rollbeskrivning* Rapportera status, risker och problem. Hitta lösningat 

tillsammans med systemutvecklarna. 

System-

utveckling 

System-

utveckling 

Tid inom rollen 10 år 2 år 6 år 

* Rollbeskrivning enligt dem själva. 

  

 



 

 

Bilaga 7 

Intervjuguide projektmedlemmar 

1. Generell information: 

Namn 

Ålder 

Företag 

Befattning/roll 

Hur länge har du haft denna befattning/roll? 

Hur länge har du arbetat med agila projektteam? 

Vilka agila metoder har du erfarenhet av och hur mycket? 

Har du erfarenhet av traditionella metoder, vilka, hur mycket? 

Vad arbetade du med innan? 

På vilket företag arbetade du innan? 

 

2. Använder ni er av endast agila utvecklingsmetoder? 

 

3. Beskriv kort din roll i det agila projektet. 

 

4. Vilken/vilka agila metoder använder ni er av? 

 

5. Beskriv kort hur ni arbetar inom de agila projektet 

 

6. Anpassar ni ert val av agil metod efter kundens önskemål? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur långt kan ni sträcka er i anpassningen av agil metod? 

       Ev. följdfråga: Om nej, anpassar sig kunden efter er? 

Kunden känner till scrum och vet att den är bra och vill därför använda sig av den men 

konsultbolaget erbjuder Kanban. Kan ni ”övertala” dem? 

       Ev. följdfråga: Följer ni ”kundens” metod strikt eller händer det att ni använder delar av 

andra metoder i ett projekt? 

Använder scrum men utvecklarna får välja om de vill använda delar av xp också. 

 

7. Har ni anpassat den agila metoden utefter era behov? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur har den anpassats och hur mycket? 

 

8. Beskriv kort dina arbetsuppgifter inom de agila projektet. 

Har du alltid samma arbetsuppgifter eller är de olika i olika projekt? 

Byter ni normalt arbetsuppgifter mellan olika projekt eller till och med inom projektet? 

 

9. Hur ofta kommunicerar du inom det agila projektteamet? 

Med vem kommunicerar du? 

Hur kommunicerar du? 

Vilka analoga verktyg används? 



 

 

Vilka digitala verktyg används? 

Föredrar du de analoga eller de digitala verktygen? 

Hur länge har du använt dig av dessa? 

 

10. Kommunicerar ni på något sätt genom att använda en whiteboard 

(scrumboard)? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur ser den ut? 

       Ev. följdfråga: Hur viktigt kommunikationsverktyg tycker du att den är? 

       Ev. följdfråga: Om nej, använder ni någonting liknande? 

             Hur ser alternativet ut? 

             Hur viktigt är det alternativet för er interna kommunikation? 

 

11. Använder ni er av en backlog? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur hjälper backloggen er i kommunikationssyfte? 

Backlogen kan användas för att ge en bra översikt och skapa ett gemensamt språk som gör 

att alla utvecklare vet exakt vad de andra talar om och allas arbetsuppgifter. 

       Ev. följdfråga: Om nej, vad använder ni istället? Hur hjälper den er? 

 

12. Hur viktig anser du att den interna kommunikationen är i agila projekt? 

Anser du att den är viktigare i agila projekt än i andra projekt? 

Hur viktig anser du att den interna kommunikationen är för dig? 

 

13. Känner du av att den interna kommunikationen påverkar din arbetsinsats? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas positivt? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas negativt? 

T.ex. Kan du känna att du blir mer effektiv efter ett morgonmöte? 

Hur kan du se/känna påverkan? 

Hur påverkas din arbetsinsats? 

 

14. Kan du se att den interna kommunikationen påverkar dina kollegors 

arbetsinsats?  

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas positivt? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas negativt? 

Hur kan du se påverkan? 

Hur påverkas dina kollegors arbetsinsats? 

 

15. Kan du se att den interna kommunikationen påverkar det agila projektteamets 

arbetsinsats? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas positivt? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas negativt? 

Hur kan du se påverkan? 

Hur påverkas det agila projektteamets arbetsinsats? 

 



 

 

16. Påverkas någonting annat än arbetsinsatsen av intern kommunikation? 

T.ex. stämningen i teamet, relationerna mellan teammedlemmarna, folks humör, 

motivation, arbetsvilja. 

 

17. Använder ni er av något specifikt feedbacksystem? 

Känner du av både positiv och negativ feedback? 

Ser du någon förändring i arbetsinsats beroende på hur feedbacken ser ut? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur ser förändringen ut? 

       Ev. följdfråga: Om nej, hur ska feedbacken utformas för att kunna ge positiv effekt? 

 

18. Händer det att den interna kommunikationen inte kan genomföras? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur påverkar den dig i ditt arbete? 

T.ex. om du har en fråga till en medarbetare som är sjuk eller bortrest. 

 

19. I vilken utsträckning är ert projektteam självorganiserande? 

Hur är ni självorganiserande? 

Känner du att du på egen hand eller tillsammans med dina projektmedarbetare kan ta egna 

beslut utan att kontakta ledingen?  

Skulle du vilja kunna fatta fler beslut på egen hand?  

t.ex. refaktorera kod utan att behöva fråga 

 
 

Intervjuguide ledningen 

1. Generell information: 

Namn 

Ålder 

Företag 

Befattning/roll 

Hur länge har du haft denna befattning/roll? 

Hur länge har du arbetat med agila projektteam? 

Vilka agila metoder har du erfarenhet av och hur mycket? 

Har du erfarenhet av traditionella metoder, vilka, hur mycket? 

Vad arbetade du med innan? 

På vilket företag arbetade du innan? 

Antal anställda på kontoret? 

Hur många projekt är aktiva just nu? 

Antal agila projektteam? 

Ungefär hur många ingår i varje team? 

 

2. Använder ni er av endast agila utvecklingsmetoder? 

 

3. Beskriv kort din roll i det agila projektet. 

 



 

 

4. Vilken/vilka agila metoder använder ni er av? 

 

5. Beskriv kort hur ni arbetar inom de agila projektet. 

 

6. Anpassar ni ert val av agil metod efter kundens önskemål? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur långt kan ni sträcka er i anpassningen av agil metod? 

       Ev. följdfråga: Om nej, anpassar sig kunden efter er? 

Kunden känner till scrum och vet att den är bra och vill därför använda sig av den men 

konsultbolaget erbjuder Kanban. Kan ni ”övertala” dem? 

       Ev. följdfråga: Följer ni ”kundens” metod strikt eller händer det att ni använder delar av 

andra metoder i ett projekt? 

Använder scrum men utvecklarna får välja om de vill använda delar av xp också. 

 

7. Har ni anpassat den agila metoden utefter era behov? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur har den anpassats och hur mycket? 

 

8. Beskriv kort dina arbetsuppgifter inom de agila projektet 

Har du alltid samma arbetsuppgifter eller är de olika i olika projekt? 

Byter ni normalt arbetsuppgifter mellan olika projekt eller till och med inom projektet? 

 

9. Hur ofta kommunicerar du inom det agila projektteamet? 

Med vem kommunicerar du? 

Hur kommunicerar du? 

Vilka analoga verktyg används? 

Vilka digitala verktyg används? 

Föredrar du de analoga eller digitala verktygen? 

Hur länge har du använt dig av dessa? 

 

10. Kommunicerar ni på något sätt genom att använda en whiteboard 

(scrumboard)? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur ser den ut? 

       Ev. följdfråga: Hur viktigt kommunikationsverktyg tycker du att den är? 

       Ev. följdfråga: Om nej, använder ni någonting liknande? 

                          Hur ser alternativet ut? 

                            Hur viktigt är det alternativet för er interna kommunikation? 

 

11. Använder ni er av en backlog? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur hjälper backloggen er i kommunikationssyfte? 

Backlogen kan användas för att ge en bra översikt och skapa ett gemensamt språk som gör 

att alla utvecklare vet exakt vad de andra talar om och allas arbetsuppgifter. 

       Ev. följdfråga: Om nej, vad använder ni istället? Hur hjälper den er? 

 

12. Hur viktig anser du att den interna kommunikationen är i agila projekt? 



 

 

Anser du att den är viktigare i agila projekt än i andra projekt? 

Hur viktig anser du att den interna kommunikationen är för dig? 

 

13. Hur tycker du att er interna kommunikation fungerar? 

Om bra, har den alltid fungerar bra eller hur har ni uppnått det? 

Om dåligt, vad gör ni för att förbättra er interna kommunikation? 

Arbetar ni aktivt för att förbättra er interna kommunikation?  

T.ex. Utbildning, ny programvara, uppdatera informationskanaler 

 

14. Känner du av att den interna kommunikationen påverkar din arbetsinsats? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas positivt? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas negativt? 

T.ex. Kan du känna att du blir mer effektiv efter ett morgonmöte? 

Hur kan du se/känna påverkan? 

Hur påverkas din arbetsinsats? 

 

15. Kan du se att den interna kommunikationen påverkar dina kollegors 

arbetsinsats?  

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas positivt? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas negativt? 

Hur kan du se påverkan? 

Hur påverkas dina kollegors arbetsinsats? 

 

16. Kan du se att den interna kommunikationen påverkar det agila projektteamets 

arbetsinsats? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas positivt? 

Finns de situationer där arbetsinsatsen påverkas negativt? 

Hur kan du se påverkan? 

Hur påverkas det agila projektteamets arbetsinsats? 

 

17. Påverkas någonting annat än arbetsinsatsen av intern kommunikation? 

T.ex. stämningen i teamet, relationerna mellan teammedlemmarna, folks humör, 

motivation, arbetsvilja. 

 

18. Använder ni er av något specifikt feedbacksystem? 

Känner du av både positiv och negativ feedback? 

Ser du någon förändring i arbetsinsats beroende på hur feedbacken ser ut? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur ser förändringen ut? 

       Ev. följdfråga: Om nej, hur ska feedbacken utformas för att kunna ge positiv effekt? 

 

19. Händer det att den interna kommunikationen inte kan genomföras? 

       Ev. följdfråga: Om ja, hur påverkar den dig i ditt arbete? 

T.ex. om du har en fråga till en medarbetare som är sjuk eller bortrest. 



 

 

 

20. Enligt en litteraturundersökning har vi fastställt att det så kallade självorganiserande teamet 

där utvecklare har möjlighet att fatta snabba beslut utan att kontakta ledningen ökar 

effektiviteten och är någonting som är eftersträvansvärt. 

Är det någonting ni strävar efter? 

        

       Ev. följdfråga: Om ja, hur arbetar ni för att uppnå självorganiserande team? 

I vilken utsträckning är ert projektteam självorganiserande? 

Hur är ni självorganiserande? 

Anser du att den interna kommunikationen är viktigare i självorganiserande team än i andra 

team? 

       Ev. följdfråga: På vilket sätt är de viktigare? 

Genomförs den interna kommunikationen annorlunda i självorganiserande team? 

       Ev. följdfråga: Om ja, vilka skillnader kan man se?       

      Ev. följdfråga: Om nej, vad är anledningen? 


