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Abstract 

The increased flexibility that can be achieved through the use of an agile project management 

system, make it a popular management style within software development projects. Despite the 

many benefits of using agile teams, there are however also challenges that are likely to occur 

within these systems. By using an extended version of Dickinson and McIntyre's teamwork 

model, this study identifies possible teamwork challenges that may occur when an agile project 

management method is used, and discusses how a company can address them. The study is 

conducted through an interview-based case study of a software development company with 

self-governing agile teams. 

This study finds that a lack of shared mental models and inadequate team leadership are sources 

for teamwork challenges within agile teams. Furthermore this study identifies challenges in 

relation to team orientation, back-up functions and communication. By using existing theories 

on agile teams and teamwork, the paper explains why these challenges likely have occurred and 

how they are related to the use of an agile project management. Finally, the paper provides 

some suggestions for practice based on the discussion. The suggested solutions involve the 

provision of better key performance indicators to establish shared mental models and a rotation 

of team roles in order to increase redundancy and back-up functions. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

För företag som är verksamma inom branscher som kännetecknas av ständigt föränderliga 

produktionsvillkor behövs en högre grad av flexibilitet i arbetet gentemot vad som generellt sett 

krävs inom andra arbetsområden. Inom exempelvis mjukvaruutvecklingsbranschen, som är 

fokus för den här studien om teamworkutmaningar, innebär den stora föränderligheten att det 

ofta finns ett behov av att hantera krav- och systemförändringar under pågående projekt på ett 

sätt som en traditionell projektledningsmodell inte lämpar sig för (The Agile Alliance, 2001). 

Det har därför blivit populärt att istället tillämpa ett så kallat “agile project management”, vilket 

är ett sammanfattande begrepp för ett flertal olika projektledningsmetoder, som till exempel 

Scrum och XP Programming (Dingsøyr et al., 2012; Dybå och Dingsøyr, 2008). Sammantaget 

uppskattas hälften av alla mjukvaruutvecklingsprojekt i världen använda sig av en agil approach 

(Stavru, 2014). 

 

Det kan således konstateras att modellen är populär inom mjukvaruutvecklingsbranschen, men 

den kan rimligtvis även användas inom andra branscher som är underställda liknande 

produktionsvillkor. Sammantaget ger en agil projektledningsmodell ett mer flexibelt 

förhållningssätt till produktutvecklingsprocesser jämfört med mer traditionella modeller och 

kan därför leda till konkurrensmässiga fördelar där denna egenskap efterfrågas (Anthony et al., 

2014). Förfarandet härstammar från manifestet “Agile manifesto” (The Agile Alliance, 2001), 

enligt vilken det framgår att agila modeller baseras på följande värdegrunder: 

  

● Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

● Fungerande mjukvara framför omfattande dokumentering 

● Samarbete med konsumenter istället för avtalsförhandlingar 

● Förmåga att reagera på förändring snarare än att följa en plan 

  

Utöver dessa värdegrunder är det dessutom utmärkande för agila projekt att arbetet vanligtvis 

organiseras genom korta delmoment eller iterationer, där förhållandevis lite planering föregår 

respektive etapp av projektet (Anthony et al., 2014). Även arbetet under ett pågående projekt 

skiljer sig mot traditionella modeller. En agil struktur består av självorganiserade team där kom-

munikation sker via diskussion och involverar både mjukvaruutvecklare och affärsutvecklare 
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(Anthony et al., 2014). Syftet är att dessa ska arbeta vid sidan av varandra så att det blir lättare 

att facilitera nya krav och ändrad konsumentefterfrågan (The Agile Alliance, 2001). 

 

Eftersom samarbetet mellan de olika parterna som arbetar inom ett agilt projekt är omfattande 

utan att det nödvändigtvis måste finnas tydlig skriftlig dokumentation som dessa kan luta sig 

mot vid uppgiftsutövandet, kan det konstateras att det förmodligen uppställs andra krav på till 

exempel muntlig kommunikation inom agila projekt gentemot vad som är fallet inom andra 

modeller (Anthony et al., 2014). Till följd av dessa kommunikationskrav och den särskilda 

arbetsprocessen som en agil metod innefattar, är det sammantaget möjligt att andra utmaningar 

kan uppstå och behöva hanteras inom ett företag om en agil projektledningsmetod tillämpas 

istället för en annan modell. Detta gäller inte minst i relation till teamworkarbetet, där tidigare 

forskning har påvisat att det finns ett behov av vidare studier (Gulliksen et al., 2011). 

 

1.2 Problematisering 

Oavsett vilken projektledningsmetod ett företag väljer att tillämpa kommer troligtvis 

utmaningar att uppstå i samband med arbetet. Dessa måste identifieras för att kunna bemötas. 

Medan det finns omfattande studier om teamworkutmaningar inom traditionell plandriven 

projektledning (Gulliksen et al., 2011), finns det dock inte lika mycket forskning om 

motsvarande utmaningar inom agila projekt (Dybå och Dingsøyr, 2008). I de studier som gjorts 

har det däremot visats att befintliga teamworkmodeller bara delvis kan tillämpas och förklara 

teamwork inom en agil kontext (Strode, D, 2015). På grund av det annorlunda arbetssättet som 

följer av en agil projektledningsmetod där flexibilitet ges företräde framför ett mer mekanistiskt 

synsätt (The Agile Alliance, 2001), anses det därför ur ett såväl teoretiskt som praktiskt 

perspektiv vara intressant att belysa vilka utmaningar som kan uppstå inom agila projekt och 

varför dessa uppstår. 

 

En ytterligare anledning till varför området anses vara lämpligt att utreda närmre är att tidigare 

analyser av teamworkutmaningar inom agila projekt består av enskilda fallstudier (Moe et al., 

2010; Gulliksen et al., 2011). Det är därför svårt att dra generella slutsatser kring resultaten som 

påvisats, eftersom det är möjligt att företagsspecifika faktorer har haft en bestämmande 

inverkan på utfallet (Bell, 2006). För att pröva generaliteten av utmaningarna som identifierats 

genom denna tidigare forskning, är det därför intressant att analysera vilka utmaningar som 

jämförelsevis kan identifieras vid ett annat företag, som är av en annan storlek och tillämpar en 
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annan iterationslängd. Att vidare analys krävs för att öka förståelsen inom området stöds även 

av att det i forskningen sedan tidigare har efterfrågats fler studier av teamwork inom agila 

projektgrupper med tonvikt på underliggande komponenter som team leadership, coordination 

och self-managed teams (Moe et al., 2010; Gulliksen et al., 2011). Dessa komponenter skiljer 

sig mellan en agil och en traditionell plandriven projektledningsmetod, där den förstnämnda 

premierar såväl en platt hierarki som självstyrande team (Anthony et al., 2014). 

 

1.3 Forskningsfråga och syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka de teamworkutmaningar som ett team kan stå 

inför om en agil projektledningsmetod tillämpas och att därvid diskutera till vilken utsträckning 

dessa kan förklaras genom den agila projektledningsmodellen utifrån aktuella teamworkteorier. 

Studien genomförs i förhoppning om att bidra till en ökad förståelse för teamworkutmaningar 

inom det aktuella området och för självorganiserande team. 

 

Följande forskningsfråga besvaras i uppsatsen: “Vilka teamworkutmaningar kan finnas inom 

projekt som tillämpar en agil projektledningsmetod och varför uppkommer dessa?”.1   

 

För att öka uppsatsens praktiska relevans diskuteras även hur de genom studien identifierade 

utmaningarna kan hanteras av ett företag. 

  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad enligt följande disposition. I den nästkommande delen presenteras 

relevant teori i syfte att öka förståelsen för teamwork inom agila projekt. Därvid diskuteras 

framträdande teamworkteorier och tidigare studier om teamworkutmaningar hos agila team. 

Avslutningsvis presenteras i detta avsnitt analysmodell och vilka komponenter denna 

innehåller.  

 

Efter att uppsatsens teoretiska ramverk har behandlats, presenteras den kvalitativt baserade 

metoden som använts i uppsatsens informationsinsamling samt vilken reliabilitet och validitet 

som kan tillmätas studien. I uppsatsens empiriska del presenteras därefter resultatet av 

datainsamlingen, innan detta sedermera analyseras och diskuteras i det efterkommande 

                                                 
1 Vad som avses med teamworkutmaningar och vilka teamworkteorierna är förklaras i avsnitt 2. 
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analysavsnittet. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt om vilka slutsatser som kan dras utifrån den 

genomförda studien. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Teoriavsnittets struktur och delar 

Uppsatsens teoretiska avsnitt är indelad i fyra huvudsakliga delavsnitt. För att öka dels 

framställningens tillgänglighet och dels tillförlitligheten av studiens resultat, behandlas och 

definieras inledningsvis i detta avsnitt vissa centrala begrepp som används i uppsatsen. Det som 

diskuteras är vad som avses med en agil projektledningsmetod och vad som åsyftas med 

begreppet team. Sammantaget ger detta vissa grundläggande teoretiska ramar för den här 

studiens analys och vidare tillämplighet.2 

 

Efter att de för ämnesbehandlingen relevanta begreppen har diskuterats, följer ett delavsnitt om 

vilka teamworkutmaningar som tidigare forskning har påvisat inom agila projekt. Syftet med 

detta är att ge en introduktion till vilka teamworkutmaningar som kan finnas inom projekt som 

tillämpar en agil projektledningsmetod. Resultaten av dessa anses sammantaget ge indiktationer 

på vilka identifierade problem som kan vara unika för vissa agila team eller är av en mer gene-

rell karaktär. Presentationen av tidigare forskning sker för att möjliggöra en mer underbyggd 

analys av den empiri som påträffas i den här studien i relation till teamworkutmaningar.  

 

I teoriavsnittets tredje huvudsakliga delavsnitt diskuteras vilken analysmodell som tillämpas i 

studien. Därvid diskuteras varför analysen huvudsakligen utgår ifrån Dickinson och McIntyres 

teamworkmodell (1997) och varför en komplettering har gjorts bestående av en variabel från 

modellen “The Big Five” av Salas et al. (2005). Analysmodellens komponenter behandlas 

därefter på ett mer ingående plan i teoriavsnittets sista del. 

 

2.2 Inledande definitioner av uppsatsens begrepp 

2.2.1 Agil projektledning 

Inom ramarna för uppsatsens ämnesbehandling avses med begreppet agil projektledning ett 

projektbaserat arbete inom näringslivet där team arbetar efter följande projektledningsmodell. 

  

Om en agil projektledningsmetod tillämpas organiseras, enligt uppsatsens begreppsapparatur, 

arbetet vid ett givet projekt genom självstyrande team där teamet internt självt bestämmer hur 

arbetet ska genomföras för att nå det givna målet (Moe et al., 2008). Ett utmärkande drag för 

                                                 
2 Se avsnitt 3.5 för en vidare diskussion om reliabilitet och validitet. 
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agil projektledning är vidare att det finns en mindre grad av underliggande teoretisering och 

administration bakom projektet gentemot vad som är fallet vid en tillämpning av en mer 

traditionell projektledningsmodell (The Agile Alliance, 2001). Vid ett agilt projektlednings-

förfarande ska projektet  nämligen till exempel endast planeras på ett övergripande sätt innan 

det påbörjas, vilket inte är fallet vid traditionella modeller där en strategi för hela arbets-

processen utvecklas redan initialt. Om det skulle upprättas detaljerade planer även inom en agil 

modell, görs detta enbart i relation till kortare delar av projektet, det vill säga inför varje del av 

projektets olika etapper eller så kallade iterationer. Det finns således ingen eller endast en 

begränsad skriftlig projektplan vid en agil projektledningsmodell (Anthony et al., 2014). Detta 

är en del av hur fungerande mjukvara prioriteras framför omfattande dokumentering (The Agile 

Alliance, 2001). 

  

Även i relation till graden av administration som behövs efter det att projektet har initierats, det 

vill säga under projektets löptid, avviker en agil projektledning från traditionella projekt-

ledningsmodeller. Det kortsiktiga planeringssystemet inom agila projekt medför att en projekt-

plan vanligtvis inte behöver ändras mer än i en liten omfattning under en pågående iteration. 

Inom traditionella projektledningsmetoder, då det ofta finns mer detaljerade och långsiktiga 

planer än vad som är fallet vid agila projekt, kan ett frångående av en befintlig projektplan 

krävas i en jämförelsevis större utsträckning. Detta medför att fler administrativa förfaranden 

kan komma behövas om en traditiell projektledningsmetod tillämpas gentemot vad som är fallet 

vid agila modeller (Anthony et al., 2014). Denna aspekt återspeglas även i ledordet förmåga att 

reagera på förändring snarare än att följa en plan (The Agile Alliance, 2001). 

 

Det råder en stor flexibilitet mellan de olika iterationerna av ett agilt projekt. Mellan dessa sker 

ett utvärderingsarbete av föregående iteration innan nästkommande planeras och påbörjas. 

Planeringen av nästa iteration kan komma att påverkas av ett antal faktorer. Utöver att påverkas 

av en eventuell förändrad konsumentefterfrågan, förväntas planeringen även påverkas av er-

farenheterna från föregående iterationer  (Anthony et al., 2014). Det finns således ett inbyggt 

lärande inom bolag som tillämpar agila modeller, där teamet regelbundet förutsätts reflektera 

över hur de kan bli mer effektiva och uppnå bättre resultat. 

  

  



   

 

9 

 

2.2.2 Team 

Med begreppet team åsyftas i uppsatsen en grupp individer med kompletterande färdigheter 

som jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Teamet kännetecknas vidare av att det pres-

terar gemensamt och är både individuellt och gemensamt ansvariga för gruppens resultat. 

(Katzenbach och Smith, 1993) 

 

2.3 Teamworkutmaningar inom agil projektledning 

2.3.1 Inledande anmärkningar om teamworkutmaningars relevans 

Syftet att organisera ett arbete i team är vanligtvis att detta förväntas föranleda att positiva 

synergieffekter uppnås för det aktuella företaget (Robbins och Judge, 2015). Att organisera 

arbetet i team kan nämligen i teorin bland annat leda till exempelvis fördelar i form av ökad 

produktivitet, innovation och ökad trivsel hos anställda (Robbins och Judge, 2015). För att 

dessa effekter ska uppnås krävs dock att teamworket fungerar väl. Det har bland annat påvisats 

finnas ett samband mellan teamets inbördes koordineringseffektivitet och teamets resultat 

(Hoegl och Gemuenden, 2001; Kraut och Streeter, 1995), men även andra brister kan troligtvis 

ha en inverkan på ett teams konkreta effektivitetsnivå. Dessa brister diskuteras närmre nedan. 

 

2.3.2 Bristfälliga prioriteringar och otillräcklig kommunikation 

Som nämnts i uppsatsens tidigare delar är teamwork av stor betydelse när agila metoder 

tillämpas (Anthony et al., 2014). Vid agila projekt läggs större vikt på att uppnå ett fungerande 

teamwork genom gemensamt ansvarstagande snarare än en fokusering på fördelning av 

uppgifter på individnivå, vilket karaktäriserar en traditionell plandriven modell (Nerur et al., 

2005). Agila metoder som Extreme Programming (XP) och Scrum använder sig av små 

självstyrande team för att utveckla mjukvaran, där teammedlemmarna kommunicerar frekvent 

och beslut fattas gemensamt (Lindsjørn et al., 2016). En agil projektledningsmetod medför 

därför nya teamworkutmaningar och skapar nya krav på teamets förmåga att koordinera arbetet 

på ett effektivt sätt.   

 

Det har gjorts omfattande forskning kring teamwork och vilka komponenter som är viktiga för 

att detta ska fungera väl, men endast en liten andel av dessa resultat har som tidigare diskuterats 

applicerats inom området mjukvaruutveckling (Gulliksen et al., 2011). Medan det finns 

rapporter som ger uttryck för att stora förbättringar kan uppnås inom företag vid en tillämpning 

av agila metoder jämfört med en mer traditionell projektledningsmetod (Dybå och Dingsøyr, 
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2008), tyder tidigare forskning på att det fortfarande finns utmaningar som behöver hanteras 

för att effektivt teamworkarbete ska kunna uppnås även i dessa fall (Gulliksen et al., 2011). Till 

exempel har ett flertal studier av olika typer av företag som applicerar en agil projektlednings-

modell identifierat tre teamworkrelaterade utmaningar som återkommande uppstått inom agila 

projekt med självstyrda team. Dessa utmaningar är att teamet fokuserar på fel uppgifter, 

bristande kommunikation och att det finns en outnyttjad lärandepotential. (Gulliksen et al., 

2011; Moe et al., 2009; Moe et al., 2010) 

  

Med problemet att fel uppgifter prioriteras menas att det har identifierats att det finns en risk att 

teamets olika medlemmar arbetar med uppgifter som är lågprioriterade eller inte prioriterade 

överhuvudtaget för företaget, istället för att arbeta med de objektivt sett viktigare uppgifterna. 

Denna problematik anses bottna i att anställda inom agila projekt till följd av det interna 

självstyret väljer uppgifter baserat på eget intresse, snarare än utifrån vad som egentligen är av 

störst vikt för företaget (Gulliksen et al., 2011). I en tidigare fallstudie av två företag anses 

denna problematik uppkomma på grund av att det dels finns orealistiska planeringar och dels 

en hög grad specialisering, som försvårar en fungerande övervakningsapparatur inom teamet 

(Gulliksen et al., 2011). En annan orsak kan enligt studien vara att teammedlemmarna endast 

visar en liten grad av engagemang till den övergripande planen och har en bristfällig team-

orientering.  

  

Dessutom har tidigare forskning identifierat att det finns en risk att bristande kommunikation 

uppstår genom att kritiska beslut tas av projektledningen utan att teamet involveras (Gulliksen 

et al., 2011). Trots att agila projektformer betonar vikten av kommunikation och delat besluts-

fattande har det påvisats att det kan förekomma brister inom detta område. I ovannämnda 

fallstudie av Gulliksen et al. (2011) uppstod detta problem på grund av att teammedlemmar 

gick in och ut under möten och inte lyssnade på varandra. Även i en annan studie visades 

liknande resultat där det bara var projektledaren som regelbundet träffade ledningen och deltog 

i fattandet av viktiga beslut (Moe et al., 2009). Detta motiverades där genom att projektledaren 

besatt vissa specialistkunskaper som de övriga teammedlemmarna inte hade, vilket antogs 

effektivisera mötena. Följderna blev att resten av teamet inte hade en överblick över hela 

projektet vilket försvårade deras dagliga arbete (Moe et al., 2009). 

  

Till följd av de ovannämnda studiernas kvalitativa natur (Moe et al., 2009; Gulliksen et al., 

2011) är det inte säkert att några generella slutsatser kan dras angående teamworkutmaningar 
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enbart baserat på dessa resultat (Bell, 2006). Det kan särskilt anmärkas att det inte utifrån de 

tidigare studierna är säkert att dessa utmaningar även finns i bolag där kortare iterationer före-

kommer och en annan företagskultur råder, något som även uppmärksammas i en av dessa (Moe 

et al., 2009).  Det är vidare möjligt att de identifierade utmaningarna enbart är ett urval av de 

möjliga teamworkutmaningar som kan finnas vid tillämpningen av agila projektlednings-

modeller. 

  

2.3.3 Vikten av kommukation och delade mentala modeller 

Utöver bristfällig kommunikation vid fattandet av kritiska beslut har även andra kommunika-

tionsrelaterade problem och problem med brister i delade mentala modeller identifierats i tidi-

gare forskning om agila team. 

  

Liksom nämnts i uppsatsens föregående delar uppmuntras kommunikation mellan teamets 

medlemmar inom agila projekt och att denna kommunikation anses fungera mest effektivt om 

den sker muntligen (Anthony et al., 2014). Tidigare forskning visar dock att detta moment kan 

medföra utmaningar för teamet eftersom det finns en risk för avbrott vid utförandet av arbetet, 

vilket kan leda till negativa konsekvenser för teamets effektivitet. Perlow (1997) har genom en 

fallstudie av ett företag inom mjukvaruutvecklingsbranschen visat att de anställda där var 

frustrerade över de ständiga avbrott som följde av interaktioner med sina kollegor.3 Medan vissa 

interaktioner sågs som positiva och bedömdes som essentiella för att föra projektet framåt, 

visade resultaten av studien att 86 % av de uppkomna interaktionerna mellan teammedlem-

marna bedömdes vara icke-brådskande och medförde onödiga störningsmoment. Problemet 

ansågs bestå av att interaktionerna uppstod spontant och oplanerat, vilket gjorde att utvecklarna 

hade svårt att bibehålla sitt arbetsflöde (Perlow, 1997). 

  

Utöver ovanstående utmaningar med kommunikation kan även problem hänförliga till brist av 

delade mentala modeller vara potentiella teamworkutmaningar inom agila projekt (Salas et al., 

2005). Detta är en teori från den kognitiva psykologin som fokuserar på de processer eller 

aktiviter som äger rum på teamnivå, enligt vilken team behöver en delad mental uppfattning av 

olika aspekter för att kunna fungera effektivt. En definition på en delad mental modell är 

“Kunskapsstrukturer hos medlemmar av ett team som möjliggör dem att forma korrekta 

förklaringar och förväntningar för teamets uppgift och därmed koordinera deras arbete och 

                                                 
3 Notera att det inte går att utröna huruvida en agil projektledningsmodell tillämpades vid bolaget eftersom denna 

information inte explicit framgår av publikationen. 
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anpassa deras beteende till kraven av uppgiften och andra teammedlemmar” (Cannon-Bowers 

och Salas, 1993). Delade mentala modeller anses vidare vara centrala för att uppnå en 

gemensam övervakning av teamets prestation. Detta eftersom dessa bidrar med en förståelse 

över vad teamet och dess medlemmar borde göra. Om teamet inte delar samma mentala modell 

för hur teamet borde prestera blir övervakning av teamets prestationer ineffektivt och all 

feedback skulle potentiellt kunna bli obetydlig och inkonsekvent (Salas et al., 2005). Tidigare 

fallstudier av Gulliksen et al. (2011) har hittat brister i delade mentala modeller i form av att de 

studerade teamen visades ha endast en liten insikt i den övergripande planen och att utvecklarna 

inte involverades i tillräckligt stor omfattning. I fallstudien härleddes problemen till att beslut 

om förfarande fattades av projektledaren och produktägaren, medan utvecklarna först fick reda 

på detta när de delgavs uppgifter att utföra. 

 

2.4 Analysmodell 

Det finns i tidigare forskning flera modeller som syftar till att visa hur teamwork fungerar och 

som identifierar vilka olika komponenter som samspelar för att uppnå ett fungerande 

teamworkarbete, men det finns hitintills ingen allomfattande modell som är specifikt framtagen 

för agila projekt (Rousseau et al., 2006; Strode D.E, 2015). I brist på mer anpassade teorier 

används i den här studien huvudsakligen Dickinson och McIntyres teamworkmodell (1997) för 

att identifiera och beskriva teamworkutmaningar inom det undersökta studieobjektet. Modellen 

valdes eftersom den tidigare använts som underlag vid liknande studier (Moe et al., 2010) och 

därför ansågs ge bäst möjligheter att uppnå ett jämförbart resultat mellan denna studie och 

tidigare forskning på området.  

 

Eftersom det i en tidigare fallstudie uppmärksammats att Dickinson och McIntyres modell 

(1997) inte helt kunnat förklara de genom studien påvisade teamworkutmaningarna (Moe et al., 

2010), inkluderar den här studien även tilläggsvariabeln “Delade mentala modeller”. Denna 

variabel är hämtad från teamworkmodellen “The Big Five” (Salas et al., 2005). Notera dock att 

modellen av Salas et al. (2005) inte tillämpas i en större utsträckning i denna studie än på detta 

sätt. Anledningen till detta är att tidigare studier har visat att teamledarskapskonceptet i 

modellen av Salas et al. (2005) inte är tillämpbar vid agil mjukvaruutveckling (Moe och 

Dingsøyr, 2008). Då det finns begränsningar i bägge teorier anses det inte heller finnas andra 

motiv till att välja denna modell framför Dickinson och McIntyres teamworkmodell (1997) 

(Strode, 2015).   
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Den nedan presenterade tabellen visar grafiskt skillnaderna i variabler som uppmärksammas i 

respektive teori. Som framgår av tabellen behandlar modellerna till stor del samma 

komponenter. Det kan även noteras att de modellspecifika komponenterna “Ömsesidigt 

förtroende” i Salas modell och “Feedback” i Dickinson och McIntyres modell (1997) i viss 

utsträckning kan sägas motsvara varandra (Strode, D., 2015). Detta eftersom det exempelvis 

krävs ömsesidigt förtroende för att en teammedlem ska ta hänsyn till given feedback (Salas et 

al., 2005).  

  

 The Big Five (Salas et al. 2005) Dickinson och McIntyres modell (1997) 

Anpassning √  

Uppbackning √ √ 

Kommunikation √ √ 

Ömsesidig övervakning √ √ 

Ömsesidigt förtroende √  

Teamledarskap √ √ 

Teamorientering √ √ 

Delade mentala modeller √  

Koordinering  √ 

Feedback  √ 

Tabell 1. Tabellen visar en jämförelse mellan teamworkmodellen The Big Five av Salas et al. (2005) 

och Dickinson och McIntyres modell (1997). Källa: Strode, D, 2015.  

 

Som framgår av Tabell 1 ovan består Dickinson och McIntyres teamworkmodell (1997) av sju 

komponenter bestående av kommunikation (Communication), teamorientering (Team 

Orientation), teamledarskap (Team Leadership), övervakning (Monitoring), feedback 

(Feedback), uppbackning (Back-up) och koordinering (Coordination). Dessa delas in i 

grupperna input, throughput och output.  

 

Modellens variabler samspelar med varandra. Inputvariablerna består av teamledarskap och 

teamorientering eftersom åtminstore en av dessa attityder krävs för att en individ ska delta i 

teamets uppgifter (Dickinson och McIntyre, 1997). Througput avser komponenter som 

säkerställer ett effektivt teamworkabete (Dickinson och McIntyre, 1997). När input och 

throughput agerar i synergi anses det agera som en plattform för att uppnå ett koordinerat 

teamwork. Av den anledningen är koordinering modellens outputvariabel. Koordineringen 

anses definiera gruppens resultat (Dickinson och McIntyre, 1997). 
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Teamworkprocessen fullgörs genom team learning eller lärandeloop, som handlar om att lära 

sig av tidigare erfarenheter (Dickinson och McIntyre, 1997). Med hänsyn till agila projekts 

inbyggda lärande (Anthony et al., 2014) anses denna aspekt av modellen göra den särskild 

lämpad för en applicering på agila projektledningsmetoder eftersom dessa kräver att det finns 

ett dubbelloops-lärande för att ett kontinuerligt självstyre ska uppnås (Morgan, 2006). 

Kommunikation har en central roll i modellen och såväl påverkar som binder samman de övriga 

komponenterna. Utöver dessa komponenter har modellen som används i uppsatsen utökats 

genom att inkludera delade mentala modeller (Shared mental models, Salas et al. 2005) som en 

kompletterande input- och throughputkomponent. Se Figur 1 nedan för en grafisk modell över 

den här studiens analysmodell och samspelet mellan de olika komponenterna.  

 

 

Figur 1. Figuren föreställer den teamworkmodell som används i den här studien, vilken utgörs av 

Dickinson och McIntyres teamworkmodell (1997) med ett tillägg för Salas et al.s (2005) komponent 

delade mentala modeller. Ursprungskälla: Dickinson och McIntyre, 1997. Adaptionen med delade 

mentala modeller är gjord av den här uppsatsens författare. 
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2.5 Komponenter i studiens teamworkmodell 

2.5.1 Teamorientering  

Med teamorientering åsyftas vilka uppgifter teamet har och de attityder som medarbetarna har 

gentemot varandra. Denna komponent mäter acceptansen av gruppnormer, gruppens inbördes 

sammanhållningsnivå och vikten som tillmäts att vara medlem i teamet. Till exempel kan detta 

beröra huruvida medlemmarna deltar aktivt i alla relevanta delar av teamets arbete och om 

teamets mål ges en hög prioritet i förhållande till eventuell individuell strävan (Dickinson och 

McIntyre, 1997). 

  

Den här studien mäter variabeln genom frågor om villighet att delta i gruppens arbete, huruvida 

mål prioriteras och om det finns en god sammanhållning inom gruppen. 

   

2.5.2 Teamledarskap 

Teamledarskap avser huruvida individer i det aktuella teamet ger andra medlemmar vägledning, 

arbetsstruktur och hjälp. Detta behöver inte nödvändigtvis avse enbart individer med ett 

formellt ledarskap över någon annan, utan flera medlemmar inom ett team kan visa prov på den 

här komponenten. Till exempel åsyftas med teamledarskap huruvida någon förklarar för andra 

vad som behövs från dem vid genomförandet av en specifik syssla eller projekt (Dickinson och 

McIntyre, 1997). Detta mäts genom frågor om det har upplevts att den ansvariga personen för 

olika projekt har haft möjligheten att förklara vad som fordrats av varje teammedlem och om 

det funnits några problem i denna aspekt. Detta har kompletterats med frågor om huruvida 

medlemmars farhågor lyssnats till. 

 

2.5.3 Övervakning 

Övervakningskomponenten i teamworkmodellen refererar till huruvida någon övervakar och 

uppmärksammar andra teammedlemmars aktiviteter och om detta sköts på ett korrekt sätt. En 

förutsättning för fungerande övervakning är att teamets medlemmar är individuellt kompetenta 

och att dessa har en grundläggande förmåga att ge varandra feedback och back-up. En funge-

rande övervakning kan leda till att eventuella felprioriteringar hos individuella teammedlemmar 

kan undvikas (Dickinson och McIntyre, 1997). 
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Huruvida det finns en fungerande övervakning inom det granskade teamet eller inte, utreds 

genom en undersökning om ifall teammedlemmarna anser sig ha en god överblick över vad 

andra gör och om de anser sig känna till om andra har problem med sitt arbete. 

 

2.5.4 Delade mentala modeller 

En ytterligare förutsättning för ett fungerande teamwork är att individerna inom teamet har en 

delad mental modell som gör det möjligt att förstå när hela teamet utför en uppgift på rätt sätt. 

Konceptet delade mentala modeller betonar att det behövs en övergripande förståelse för hur 

hela teamet borde prestera och en gemensam uppfattning samt förväntning om vilka uppgifter 

som åligger dem. Brister på detta område kan leda till att arbetare fokuserar på fel uppgifter i 

förhållande till vad som egentligen vore mest lämpligt från teamets perspektiv (Salas et al. 

2005). Delade mentala modeller härrör till såväl input som throughput, enligt den ovan 

presenterade figuren (Figur 1). 

 

I den här studien mäts denna variabel genom frågor om huruvida det finns ett gemensamt 

övergripande mål för teamet och företaget. Därtill undersöks om alla teammedlemmar delar 

denna eventuella uppfattning.  

 

2.5.5 Feedback 

Med begreppet feedback avses i detta sammanhang givandet, sökandet och mottagandet av 

prestationsrelaterad information mellan teammedlemmar. Sökandet av feedback refererar till 

hur och i vilken utsträckning medlemmarna frågar om information och vägledning från andra 

teammedlemmar. Med mottagandet av information avses hur väl medlemmarna tar emot och 

accepterar den eventuella feedback de får, till exempel om de accepterar tidssparande råd som 

kan ges från någon annan teammedlem (Dickinson och McInttyre, 1997). 

 

För att undersöka denna komponent utreds ifall teammedlemmarna anser att de ger såväl positiv 

som negativ feedback till varandra och om de upplever den givna feedbacken som relevant. Om 

det finns brister inom detta område kan teamworkutmaningar uppstå i relation till problemet 

outnyttjad potential för lärande (se ovan). 

 

2.5.6 Uppbackning 

Uppbackning avser till vilken utsträckning medlemmarna i teamet finns tillgängliga för att 

hjälpa andra teammedlemmar. Härvid finns det en implikation att medlemmarna har ett viss 
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mått av utbytbarhet sinsemellan och att teamet har en redundans som möjliggör uppbackning  

(Dickinson och McInttyre, 1997). Neur och Balijepally (2007) betonar vikten av utbytbarhet 

och redudans ytterligare och liknar agila system med ett hologram där teamet även ska fungera 

om vissa medlemmar är borta. Med begreppet avses även till vilken utsträckning medlemmarna 

inom ett teamet är villiga att söka och ge assistans till varandra när det anses behövas (Dickinson 

och McInttyre, 1997). 

  

För att uppbacking ska kunna genomföras krävs att den hjälpande personen har de nödvändiga 

färdigheterna och tidsresurserna att utföra detta moment, samt att personen som genomför 

uppbackningen har övervakat mottagarens sysslor och erbjudit hjälp, eller att den som är i 

behov av uppbackning har sökt hjälp. Skillnaden mellan uppbackning och feedback är att den 

hjälpande parten löser ett problem eller färdigställer en aktivitet genom uppbacknings-

förfarandet, medan feedback syftar till att den som är i behov av hjälp seermera fullgör 

uppgiften själv (Dickinson och McIntyre, 1997). 

 

Graden av uppfyllelse i förhållande till uppbackningskomponenten analyseras genom en 

undersökning av hur lätt teammedlemmarna anser det vara att fortsätta på arbete som påbörjats 

av andra, om de anser att de har hjälp medlemmar som haft problem med sitt arbete och om de 

själva anser att det är enkelt att be om hjälp ifall de får problem i arbetet.  

 

2.5.7 Koordinering 

Koordinering avser teamets medlemmars förmåga att utföra sina uppgifter på ett effektivt och 

integrerat sätt. Det åsyftas härvid att medlemmarnas prestation anses kunna påverka varandras 

exempelvis genom informationsutbyte  (Dickinson och McInttyre, 1997). Variabeln mäts dels 

genom en granskning av hur arbetet koordineras inom projektet och genom hur medarbetare får 

reda på ändringar i det aktuella projektet. Eftersom det granskade teamet arbetar med flera 

projekt parallellt mäts även koordineringen mellan dessa, istället för att enbart granska 

koordineringen inom enskilda projekt.  

 

2.5.8 Kommunikation 

Kommunikationskomponenten i modellen berör utbytet av information mellan två eller flera 

medlemmar i teamet genom lämpligt medium och språk. Ofta är syftet med kommunikationen 

att förtydliga eller bekräfta information. Enligt systemet förespåkas så kallad closed loop 

communication, eller sluten kommunikationsslinga, vilket innebär att information ska verifieras 
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innan en rapport skrivs eller repeteras för att säkerställa att den uppfattats korrekt.  (Dickinson 

och McInttyre, 1997) 

 

Kommunikationsnivån mäts i studien genom en utredning av huruvida teammedlemmar delar 

relevant projektinformation med varandra och hur teammedlemmarna i övrigt upplever att 

kommunikationen fungerar.  
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3 Metod 

3.1 Undersökningsdesign och datainsamlingsstrategi  

Undersökningen baserades på en fallstudie av ett bolag inom mjukvaruutvecklingsbranschen. 

Datainsamlingsstrategin som användes för att inskaffa relevant underlag till analysen bestod 

främst av intervjuer av anställda vid företagets teknikavdelning. Informationen kompletterades 

av vissa observationer (se nedan). Metoden valdes eftersom detta gav möjligheten att djup-

gående studera ett team och de utmaningar som uppkommit i dess arbete (Bell, 2006). 

Metodvalet möjliggjorde erhållandet av nyanserade beskrivningar som istället för att komma 

fram till en strikt kategorisering kunde ge en belysning av det undersökta området utifrån en 

större mångfald än vad som möjliggjorts av en kvantitativ studie (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

Intervjuerna presenteras anonymt, vilket respondenterna även informades om inför intervju-

tillfället. Syftet med detta var att säkerställa att intervjupersonerna skulle ge ett så rättvisande 

svar som möjligt och att därtill värna om dessas privatliv (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna förlades till en restaurangmiljö utanför arbetsplatsen. 

 

Intervjuformen var halvstrukturerade forskningsintervjuer där syftet var att ge undersöknings-

personerna ett så stort utrymme som möjligt till fri beskrivning av förhållandena (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Denna öppna ram ansågs lämpligt eftersom ändamålet var att klargöra 

intervjupersonernas egna upplevelser av den agila arbetsprocessen (Kvale och Brinkmann, 

2014). Valet underbyggdes vidare av att denna metod anses lämplig då syftet är söka kunskap 

om relationer mellan olika aspekter, vilket i den här studien motsvarades av syftet att utröna 

hur intervjupersonerna upplevde arbetet gentemot förståelse av vad som varit mer 

eftersträvansvärt (Lantz, 2013). Således utformades frågeförslag efter vissa teman, men själva 

utförandet lämnades något öppet och följdfrågor anpassades efter respondenternas förståelser. 

De använda intervjufrågorna finns redovisade i Bilaga 1. 

 

Intervjuerna spelades in och den däri framkomna datan användes därefter utifrån Dickinson och 

McIntyres teamworkmodell (1997).  

  

3.2 Observationer  

De fältbaserade observationerna till grund för studiens resultat genomfördes genom att en av 

uppsatsens författare närvarade vid det granskade bolagets förehavanden vid relevanta tillfällen 
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under tiden för studien. Exempel på sådana relevanta tillfällen var teamets retrospektiva möten 

under vilka tidigare projekt utvärderades, dagliga kortare möten där arbetet koordinerades samt 

vid ett planeringsmöte inför en kommande iteration. Observationerna ämnade dels skapa en 

bild av generella hypoteser att pröva vid intervjuerna (Bell, 2006), och dels komplettera 

intervjuerna och ge en bättre bild av teamworkarbetet vid studieobjektet (Nisbet och Watt 

1980). Anledningen till att observationer ansågs bidra till förståelsen var att det ansågs kunna 

finnas en skillnad i hur de intervjuade personerna uppfattade situationen och vad som faktiskt 

skedde (Nisbet och Watt, 1980). Observationernas omfattning är begränsade av studiens 

tidsmässiga omfattning.  

 

3.3 Urvalsstrategi 

Valet av att basera studien på en analys av endast ett studieobjekt motiverades genom att detta 

ansågs leda till mest rättvisande resultat under givna tidsramar. Detta till följd av den ökade 

möjligheten att bedriva en mer intensiv och djupgående forskning gentemot vad som annars 

hade varit möjligt om flera objekt granskats (Bell, 2006). Valet av det aktuella bolaget 

motiverades vidare av att det gav möjlighet till en god tillgång till data. 

 

Eftersom det analyserade bolaget använde sig av en agil projektledningsmodell främst vid sin 

teknikavdelning begränsades studien till att använda denna enhet som analysobjekt. Dess 

verksamhetsfokus stämde väl överens med vad som är fallet för agila företag generellt sett. 

Därför var förhoppningen att den här studiens resultat kunde komma att ge indikationer på vilka 

liknande teamworkutmaningar som kunde finnas vid andra företag inom samma bransch, med 

ett liknande arbetssätt. Eftersom det analyserade företaget använde sig av jämförelsevis kortare 

iterationer gentemot tidigare forskningsobjekt på området (Gulliksen et al. 2011), ansågs 

undersökningen vidare kunna komplettera redan befintliga studier på ett gott sätt.  

 

Urvalet av intervjuobjekt vid anskaffandet av det empiriska underlaget motiverades av att 

respondenterna arbetade vid den aktuella teknikavdelningen antingen som sedvanliga 

medlemmar av teamet eller i en arbetsledande ställning. Genom att basera analysen på flera 

intervjuer av personer med varierande erfarenheter ansågs företagets aktuella situation kunna 

kartläggas på ett mer nyanserat sätt jämfört med vad som varit fallet vid en intervjustudie av en 

mer homogen grupp. Till följd av dessa varierande roller inom teamet ansågs även missvisande 

avsteg beroende på enskilda uppfattningar kunna undvikas i största möjliga mån, trots det 
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begränsade antalet intervjuer. Sammantaget baserades studien på fem intervjuer och fyra 

fältbaserade observationer (se ovan). 

 

3.4 Val av analysmodell 

I studien tillämpas Dickinson och McIntyres teamworkmodell (1997) med i teoriavsnittet 

diskuterade tillägg för att analysera vilka utmaningar som agila projektgrupper står inför. Att 

modellen har valts beror på att appliceringen av den aktuella modellen anses förenkla 

genomförandet av en rättvisande jämförelse mellan studiens resultat och resultaten från tidigare 

studier, vilka har presenterats i uppsatsens avsnitt 2.2 ovan. Detta eftersom den föregående 

studien använder sig av den aktuella modellen (Moe et al., 2010). 

 

En annan bidragande orsak till att Dickinson och McIntyres modell (1997) valdes som grund 

för den här studien var att detta ansågs vara en generell modell som identifierar de olika 

komponenterna vid teamwork på ett omfattande och tillämpbart sätt. Modellen inkluderar de 

vanligast förekommande elementen som används inom forskningen av teamworkprocesser 

(Rousseu et al. 2006; Salas et al. 2005). Dessutom ansågs det lämpligt att använda modellen 

eftersom den identifierar viktiga egenskaper för självstyrande team, bestående av orientering, 

funktionellt överflöd och uppbackningsbeteende (Morgan, 2006), kommunikation, feedback, 

lärande (Nerur och Balijepally, 2007), och delat ledarskap (Katzenbach och Smith, 1993). 

Vidare involverar modellen element som är centrala vid mjukvaruutveckling, som till exempel 

koordinering av arbete (Kraut och Streeter, 1995), vilket gör att den är av särskilt intresse att 

tillämpa vid en undersökning av teamworkutmaningar vid agila projektledningsmodeller inom 

denna bransch. Utökningen i delade mentala modeller motiveras av att det efterfrågats av 

tidigare studier som använt sig av modellen (Moe et al., 2010). 

 

3.5 Begränsningar i studiens validitet och reliabilitet 

I den här studien identifieras utmaningar som kan finnas beträffande teamwork vid projekt som 

tillämpar en agil projektledningsmodell. Resultatet ger därför en indikation på vilka begräns-

ningar som kan finnas vid användandet av en dylik projektledningsmodell. Det kan dock 

uppmärksammas att det faktum att studien är baserad på en fallstudie av ett enskilt företag kan 

medföra begränsningar i dess validitet, eftersom det kan ifrågasättas till vilken utsträckning ett 

enskilt studium kan skapa en generell förståelse av ämnesområdet (Bell, 2006). Studien gör 

därför inga anspråk på att dess resultat äger allmän giltighet. Det kan dock likväl argumenteras 
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att liknande resultat troligtvis kan tänkas hittas vid andra företag, där liknande omständigheter 

råder (Denscombe, 1998).4 

  

Att studien baseras på primärdata i form av intervjuer med respondenter inom det studerade 

bolaget medför att studiens validitet i relation till studieobjektet får anses vara tämligen hög 

(Eriksson och Weidershielm-Paul, 2014). Det finns dock alltjämt vissa begränsningar rörande 

tillförlitligheten av studiens resultat. Eftersom informationen samlades in via intervjuer utgörs 

den information som är underlag för studiens analys av självrapporterade data, vilket trots 

fördelarna med användningen av primärdata kan medföra problem i relation till studiens 

validitet och reliabilitet (Lantz, 2013). Därvid får studien ses som en systematisk undersökning 

av hur en agil teamworkprocess subjektivt uppfattas (Lantz, 2013). 

 

Det finns därtill ytterligare begränsningar hänförliga till andra aspekter av studiens omfång. 

Eftersom studien inte mäter utmaningar relaterat någon förändring som skett inom bolaget, kan 

inte heller utrönas vilka motsvarande teamworkutmaningar som hade funnits om en traditionell 

projektledningsmodell hade tillämpats inom det aktuella bolaget istället för en agil metod. Även 

denna aspekt medför att undersökningens resultat bör läsas med viss försiktighet.   

  

                                                 
4 Jämför beskrivningen av studieobjektet i uppsatsens empiriska avsnitt (4) nedan.  
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4 Empiriska resultat 

4.1 Inledning om teamwork inom agila företag 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska underlag angående hur teamwork fungerar inom 

agila företag. Informationen som behandlas är hämtad från genomförda intervjuer och observa-

tioner. För att öka framställningens överskådlighet har presentationen i denna del delats in med 

en allmän beskrivning av studieobjektet följt av olika avsnitt baserat variablerna i Dickinson 

och McIntyres teamworkmodell (1997). Således har en uppdelning gjorts varigenom 

komponenterna teamorientering och teamledarskap presenteras inom ramarna för avsnittet om 

input; övervakning, respons och uppbackning behandlas under avsnittet throughput och 

koordinering samt lärandeloop presenteras under avsnittet för output. Kommunikation 

behandlas under en separat rubrik. 

 

Observera att empirin är framtagen via intervjuer och således är ett uttryck för respondenternas 

subjektiva uppfattningar snarare än objektiv fakta.5 

 

4.2 Allmänt om studieobjektet 

Studieobjektet i den här uppsatsen är ett relativt litet nystartat företag med cirka 40 anställda. 

Företagets affärsidé bygger på att tillhanda en digital plattform för konsumenter, där företag 

marknadsför sig på olika sätt. Organisationen består av en säljavdelning, kundtjänst, ledning, 

och en teknikavdelning. Eftersom teknikavdelningen arbetar med underhåll, produktutveckling 

och integrationer med nya samarbetspartners, uppställs höga krav på flexibilitet hos 

avdelningen. Exempelvis kan ett nytt stort samarbete innebära att avdelningens anställda 

behöver släppa allt annat de håller på med för att istället fokusera på den integrationen. Vidare 

ställs det krav på att avdelningen utvecklar mjukvara på ett sätt som gör att de kan hantera nya 

prioriteringar samt kravändringar inom projekten. Av denna anledning anses studieobjektet 

utgöra ett gott exempel på ett bolag inom mjukvaruutvecklingsbranschen. 

 

Teknikavdelningen består av ett större team på 10 personer. Detta team är uppdelat i tre mindre 

arbetsgrupper med olika fokusområden. Dock kan det i sammanhanget även noteras att många 

projekt kräver samarbeten mellan samtliga arbetsgrupper. Teknikavdelningen har en relativt 

stor kompetensspridning med specialister inom olika områden av mjukvaruutveckling.  

                                                 
5 Se metodavsnittet (3) för en vidare redogörelse för uppsatsens reliabilitet och validitet. 
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Teamet är i stor utsträckning självstyrda och samtliga medlemmar inom respektive team har 

stora befogenheter att lägga upp sitt arbete som de vill. De arbetar på projektbaserad basis. En 

del av projekten som initieras kommer direkt från teknikavdelningen där de inser att det finns 

ett behov och andra beställs internt eller av samarbetspartners. Om en prioritetsförändring 

kommuniceras från ledningen, behöver avdelningen ta hänsyn till detta på bekostnad av 

självstyret. Hur avdelningen går tillväga med uppdraget och vem som ska leda projekten 

bestäms däremot alltjämt inom teknikteamet. Även ur denna aspekt är avdelningen således i 

hög grad agilt i sin projektledning.6 

 

Teknikavdelningen arbetar i tvåveckors-iterationer där det råder stor flexibilitet mellan 

iterationerna. Under iterationerna eftersträvas att främst utföra och fokusera på de mål som sätts 

i samband med interationens föregående planering.  

 

Teknikavdelningen jobbar inte efter någon utstuderad agil projektmetod som exempelvis Scrum 

eller XP-programming. Alla intervjuade berättar dock att de känner till ”Agile project 

management” och att de försöker jobba utefter de agila ledord som uttrycks i ”Agile 

manifesto”.7 Till exempel får individerna inom teamet stort eget utrymme och interaktioner 

mellan medlemmarna uppmuntras. Det läggs även i praktiken jämförelsevis lite fokus på 

dokumentation i förhållande till måluppfyllelsen. Det viktiga uppges vara att mjukvaran och 

produkten blir bra. Vidare anställde företaget nyligen en projektledare som har stor erfarenhet 

av agil projektledning och det uppges finnas en strävan att arbeta efter en agil modell.  

 

4.3 Input 

Agående teamets uppgifter och de attityder medarbetarna har gentemot varandra kan det lyftas 

att medarbetarna inom teamet har ett stort eget ansvar över hur de vill lägga upp sitt arbete. De 

menar att företaget placerar stor tillit i teamets förmåga att själva disponera tid och övriga 

resurser på ett sett som ligger i linje med företagets övergripande mål. Det finns en villighet att 

prioritera teamets mål framför sin individuella strävan. Dock uppger flera av de intervjuade att 

de upplevt att det ibland funnits vissa oklarheter kring vad som är högst prioriterat för företaget. 

Således råder det vissa oklarheter angående vilken arbetsuppgift som borde prioriteras högst av 

teamet.  

                                                 
6 Jämför med teoriavsnittet (2) ovan. 
7 Se avsnitt 1 ovan. 
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 “Det råder ständiga oklarheter kring målen och övergripande prioriteringar vilket gör det 

svårare för oss att förstå värdet av vårt arbete. Jag tror vi skulle behöva tydligare nyckeltalsmått, 

vilket skulle underlätta prioriteringarna från teamen” 

  

Av intervjuerna framgår att medlemmarna av teamet upplever sig ha en viss frihet vad gäller 

valet av uppgifter. En anställd berättar att denne försöker tänka på att utföra sådana 

arbetsuppgifter som hen anser gör skillnad för företaget men att personen samtidigt gör sådant 

som hen personligen tycker är roligt och intressant:  

  

“Jag kan ju göra något som är absolut roligast som kommer göra skillnad men det kanske inte 

är det som borde prioriteras ur företagets perspektiv” 

  

I många fall stämmer medlemmarnas prioriteringar överens med teamets, men det finns även 

tillfällen där det inte är fallet. Samtidigt som detta kan leda till att fokus läggs på fel saker 

hävdar en intervjuad att arbetets nuvarande upplägg likväl är eftersträvansvärt för arbetet i 

längden. Detta motiveras med att det finns en farhåga att engagemanget annars riskerar att 

”dödas”. 

  

Det har framkommit att medlemmarna i det studerade teamet upplever sig ha en bra samman-

hållning och att individerna i gruppen uppger sig fungera väl tillsammans. De intervjuade 

teammedlemmar uppgav att de anser att det finns en stark teamkänsla inom gruppen.  

  

Beträffande huruvida individer i teamet ger varandra direktioner, arbetsstruktur och hjälp har 

följande visats av intervjuerna. Baserat på intervjuerna förefaller det som att det generellt sett 

står tämligen klart för respektive medarbetare vad som fordras av dem under respektive projekt. 

Inför större projekt hålls ett planeringsmöte där teamet tillsammans bestämmer vem som ska 

vara projektledare under respektive projekt och där respektive persons roller diskuteras. 

Företaget försöker variera rollfördelningen så att alla teammedlemmar tillåts vara projektledare 

för åtminstone ett projekt. Denna variation motiveras av att det dels uppges vara ett försök att 

öka kunskapsbasen, samt att det dels då genomförs en ansvarsspridning. Detta leder också till 

att ledarskapets genomförande kan komma att skilja sig åt mellan de olika projekten.  

  

Det finns även exempel där det inte är tydligt vem som varit projektledare för ett projekt, vilket 

har föranlett svårigheter för medarbetarna att veta vart de ska vända sig för att få svar på frågor 
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kring projektet. Kvaliteten av svar på eventuella spörsmål kan också antas variera beroende på 

ledarens erfarenheter. 

  

Det är inte bara projektledarna som leder och hjälper resten av teamet utan även till exempel 

medarbetare som formellt står utanför projekten kan ha en teamledarskapsfunktion i vissa 

projekt. Ett flertal exempel har i denna del observerats fall där medarbetare som inte varit en 

del av ett aktuellt projekt kommit med idéer och hjälp. En utvecklare som varit på företaget en 

lite längre tid berättar att: 

  

“Ibland har jag hjälpt till i projekt som jag inte egentligen är en del av då jag har vissa kunskaper 

som jag vet kan föra projektet framåt. Bland annat en övergripande bild av alla våra system” 

  

Likaså kan mer seniora medlemmar av teamet bistå med hjälp trots att dessa inte formellt har 

ett projektledande ansvar. 

  

De intervjuade upplever att deras eventuella farhågor tillmäts utrymme vid planeringen av 

arbetet och att dessa lyssnas på. Dock har det noterats att det förekommer att endast 

projektledaren närvarar vid planeringsmöten med utomstående intressenter. Detta medför att 

påverkansutrymmet för övriga teammedlemmar begränsas i denna del. 

 

4.4 Throughput 

Beträffande teamets throughput anger de intervjuade att de upplever sig ha en relativt bra 

överblick över vad de andra inom teamet gör och om arbetet fortskrider enligt förväntningarna 

eller inte. De får regelbundet information kring kollegornas arbete under kortare dagliga möten. 

Dessutom får de information om arbetets status dels när någon frågar om input och dels under 

de planeringsmöten som hålls inför starten av varje ny iteration. Medlemmarna inom teamet 

uppger under intervjuerna att de bedömer alla kollegor som kompetenta och att de upplever att 

de vet när en kollega har gjort något bra eller mindre bra. Ett tydligt exempel är att de inom 

teamet känner att de får relevant och kompetent kritik när deras kod granskas av andra. Detta 

gäller dock inte i relation till front-end utvecklarna, vilka är ensamma att verka inom sitt 

kompetensområde. Överlag finns det dock en fungerande övervakningsapparatur inom teamet. 
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Att all kod som ska in i produktion alltid måste granskas av en annan person inom teknik-

avdelningen motiveras enligt respondenterna genom att det minimerar risken för misstag och 

att det genom detta förfarande går att utröna om det finns några enkla prestationsförbättringar 

som kan appliceras in koden går i bruk. 

 

Medarbetarna arbetar i ett öppet kontorslandskap och sitter nära varandra med skrivborden 

vända mot varandra. De tillfrågade respondenterna uppger att det är vanligt att de anställda 

frågar andra medarbetare och att dessa tillsammans försöker lösa det aktuella problemet. Några 

av de intervjuade berättar dock att detta arbetssätt varit frustrerande på grund av att de ofta blir 

avbrutna i sitt egna arbete med frågor från andra. Avbrotten i arbetet kan även komma från 

personer utanför teknikavdelningen som behöver hjälp med något eller har en fråga. Följden 

har blivit att några inom teamet väljer att jobba hemifrån en dag i veckan. Detta val uppger de 

som gjort det, att de har gjort för att undkomma dessa avbrott och kunna fokusera på sina egna 

uppgifter. 

 

Medlemmarnas tillgänglighetsgrad för att hjälpa varandra är hög. Normen är att medlemmar i 

teamet alltid ska finnas tillgängliga för att ge assistans och söka assistans när det behövs.  

En av de tillfrågade uppger under intervjun att denne anser att det ’alltid’ är okej att be andra 

teammedlemmar om hjälp och att det ’bara [är] att springa över och fråga’. Att det däremot 

uppges förekomma att personer inte arbetar på arbetsplatsen utan utför sina arbetsuppgifter 

hemifrån, medför dock en negativ inverkan på tillgänglighetsgraden. Detta även om personen i 

fråga finns tillgänglig via digital kommunikation. 

 

Vissa av medlemmarna besitter individuella kompetenser angående vissa av företagets moduler 

som de andra i teamet inte har, vilket de tillfrågade menar har försämrat utbytbarheten och andra 

medlemmars förmåga att ta upp arbetet. Teamet har pratat om att de behöver sprida den typen 

av kunskap till flera personer men det har inte skett än så länge. En intervjuad kallar detta 

fenomen ”truck factor” vilket menar på risken att bli överkörd av en bil och huruvida de andra 

i teamet kan återuppta ens arbete. Denne uppgav: 

 

“Jag tror inte det hade varit så lätt för någon av mina medarbetare att fortsätta det jobb jag gör 

på grund av att jag besitter viss kunskap som ingen annan har. Det är möjligt att vi inte 

respekterar the truck factor tillräckligt” 
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Det finns även exempel där anställda med specialkompetens upplever att de kunnat välja 

uppgifter utan att bli ifrågasatta i relation till sitt val. En front-end utvecklare berättar att det är 

relativt svårt för hans kollegor att ifrågasätta hans tillvägagångssätt vid utförandet av de aktuella 

uppgifterna då de saknar erforderlig kompetens att göra detta. 

 

Feedback eller respons på genomfört arbete uppkommer dels när medlemmar inom teamet 

löpande granskar varandras koder och dels under retrospektiva möten, vilka hålls efter varje 

genomförd iteration. Vidare hålls regelbundna möten mellan teamets utsedda ledare för det 

aktuella projektet och utvecklarna. Under dessa möten ges feedback kring arbetet, personlig 

utveckling och mål. Mötena hålls mellan/under olika iterationer med en veckas mellanrum. 

I samband med retro-möten, tillbakablickande möten, uppges det att teammedlemmarna ska ge 

varandra såväl positiv som negativ feedback.  

 

Det har framkommit av intervjuerna att det tidigare fanns ett klimat av att fokusera på eventuella 

fel i koderna snarare än att komma med mer positiva synpunkter vid givandet av feedback. Ett 

flertal inom teamet uppger att det på grund av fokuseringen på negativ feedback och saker som 

behövde ändras kändes olustigt att låta någon annan teammedlem granska den framtagna koden. 

Detta uppges dock vara någonting som arbetas med, så att även positiva kommentarer ges, till 

exempel en innovativ lösning på ett svårt systemproblem. Det uppges överlag vara accepterat 

att komma med feedback kring andras arbete. Detta är även något som respondenterna anser 

uppmuntras av ledningen, främst genom verbal uppmuntran. 

 

4.5 Output 

Output behandlar teamets koordineringsförmåga, det vill säga teammedlemmarnas förmåga att 

utföra uppgifter på ett effektivt och integrerat sätt. Angående denna del av teamets arbete 

framgår av intervjuerna att koordineringen av uppgifterna inom teamet kan se olika ut beroende 

på vilket projekt som arbetas med för stunden. Anledningen till att arbetets koordinering kan 

komma att skilja sig mellan olika projekt uppges bero på att olika projekt kan variera i storlek, 

vilka individer som inkluderas i projektet och vem som leder projektet.  

 

Den som leder projektet har det huvudsakliga ansvaret för den inbördes koordineringen i 

relation till genomförandet av den aktuella uppgiften. I regel är dock likväl samtliga medlemmar 

involverade och ger input kring olika delar. Detta till följd av den platta hierarkin som uppges 
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finnas. Om projektet är stort och involverar flera olika team är det ofta teamledaren från 

respektive team som kommunicerar med övriga intressenter och därefter ger instruktioner till 

övriga arbetare. I annat fall eftersträvas en gemensam koordinering i den mån detta går. 

 

Av intervjuerna framgår att det inför uppstarten av avdelningens olika projekt hålls ett “kick-

off möte” där berörda intressenter av projektet möts för att planera och diskutera hur arbetet 

ska koordineras. Det finns ingen detaljerad projektplan, utan mötet brukar främst behandla 

projektets mål snarare än hur detta kan uppnås. Efter mötet är det teknikavdelningens uppgift 

att bestämma hur de vill utföra projektet och vilka team som bör inkluderas i detta.  

 

Avseende koordineringen mellan olika projekt teamet arbetar med parallellt kan nämnas att det 

uppges finnas exempel där tidsplaneringen av ett projekt visat sig vara orealistisk och detta 

därför tagit betydligt längre tid att genomföra gentemot vad som varit planerat initialt. Denna 

brist har föranlett att resurser knutits inom vissa projekt på ett icke-förutsebart sett, med följden 

att andra projekt förhalats. Projekt som blivit lidande av förseningar har upplevt svårigheter att 

koordinera teamet på ett effektivt sätt. Koordineringen inom de försenade projekten har dock 

även i dessa fall fungerat bra, enligt de tillfrågade teammedlemmarna. 

 

Problem i den sammanlagda koordineringen till följd av bristande tidsplanering kan delvis 

förklaras av externa faktorer, där företaget har behövt ta hänsyn till samarbetspartners 

avvikande arbetssätt eller där oförutsedda problem har uppkommit för dessa. Även interna 

faktorer har dock enligt respondenterna föranlett dylika brister. Flera intervjuade uppger att det 

förekommit att problem av det aktuella slaget har uppkommit till följd av bristfällig planering 

eller internkommunikation, utan att någon utomstående påverkan funnits. Det kan i 

sammanhanget nämnas att det till exempel har förekommit fall då endast en person i teamet har 

besuttit viss information, men där denne inte har lyckats kommunicera informationen till övriga 

medlemmar tillräckligt väl. Till exempel har detta varit fallet vid information som 

kommunicerats till teamledaren i samband med möten med övriga intressenter, då övriga 

teammedlemmar inte närvarat. 

 

Beträffande hur ändringar inom ett aktuellt projekt kommuniceras, framgår det av intervjuerna 

att denna kommunikation generellt sett härrör från projektledaren. Informationen kommuni-

ceras via planeringsmöten, kortare dagliga möten eller i förekommande fall öga mot öga där 

den som besitter informationen söker upp berörda parter för enskilda möten. 
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4.6 Kommunikation 

Av intervjuerna framgår att kommunikationen på teknikavdelningen till stor del sker via 

muntlig kontakt mellan arbetarna och att denna ofta är oplanerad. Avdelningen har dock även 

vissa i förväg planerade tillfällen där teamet kommunicerar med varandra, därtill finns det korta 

dagliga möte samt teamöverskridande möten där teamledare från alla team diskuterar projekt 

som involverar flera av dessa.  

 

De intervjuade är överens om att det mest effektiva sättet att kommunicera inom teamet är via 

en muntlig diskussion mellan två medlemmar, vilket även föranlett att detta förekommer i stor 

utsträckning. Medlemmarna ur de mindre teamen uppvisar särskilt en hög integration i sin 

kommunikation och kommunicerar ofta med varandra på daglig basis. Den höga graden av 

sökande efter feedback eller tillhandahållande av uppbackning medför dock en del avbrott i 

arbetet. De intervjuade uppger att vissa avbrott upplevs som relevanta och att det ofta kommer 

något bra av dessa. Dock finns det tillfällen där avbrottet inte uppfattats som akut och att arbetet 

hos den frågande hade kunnat fortsätta ändå. Detta genom att vederbörande istället hade kunnat 

fokusera på andra uppgifter. En medarbetare berättar att hen hellre hade fått ett meddelande via 

intranätet först, om avbrottet inte gällde något akut som stannade upp den andres arbetet. Hen 

säger:  

 

“Jag tycker det är effektivt med vårt öga-mot-öga-system men ibland får jag frågor om saker 

som jag vet inte är akuta för personen ifråga. I vissa fall när jag har ett flow hade det varit bättre 

om jag fått ett meddelande bara så tar jag det så snart när det passar”  

 

Rörande internkommunikationen har det också visats att det i vissa projekt bara är en person ur 

teamet som möter samtliga av projektets intressenter vid regelbundna tillfällen. Detta har lett 

till att ett stort fokus hamnar på projektledarens förmåga att kommunicera vidare det som 

framförs under dessa möten till resterande teammedlemmar för att arbetet ska fungera effektivt. 

På grund av detta, upplevs det finnas problem i relation till vissa projekt där projektledaren inte 

har förmedlat en korrekt helhetsbild rörande det aktuella projektet till medarbetarna. Denna 

bristande kommunikation uppges ha berott på att han/hon antingen inte själv haft full insyn eller 

inte varit tillräckligt tydlig i sin kommunikation.   
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“Det uppstod en del oklarheter under ett projekt på grund av bristfällig kommunikation vilket 

delvis var mitt fel då jag var den enda från teamet som regelbundet mötte alla intressenter men 

det fanns även exempel där jag inte fick hela bilden av de andra inblandade.”  

 

I relation till detta kan även nämnas att det har uppkommit oklarheter efter planeringsfasen av 

ett projekt, där inblandade utvecklare och andra intressenter haft olika bild om projektets mål. 

En teamledare berättar om detta fenomen:  

 

“Under mötet uppkom diskussioner kring vissa fundamentala aspekter av projektet som vem 

som är målgruppen och varför vi bygger detta, trots att vi jobbat på projektet under en längre 

tid” 

  

Teamledaren hävdade att detta kunde ha berott på dålig planering och visualisering av målet 

med projektet. Flera av de andra intervjuade redogjorde för liknande upplevelser där det har 

uppstått oklarheter under projektets gång till följd av bristfällig kommunikation. Dock uppgavs 

det under intervjuerna att eventuella oklarheter inte har föranlett stora negativa effekter 

hitintills, men några av utvecklarna är likväl av uppfattningen att koordineringen inom projektet 

kunde varit bättre om vissa av uppkomna oklarheter bemötts redan under planeringsfasen 

istället för i ett senare skede.  

 

Flera av de intervjuade har vidare uppgett att de upplevt att det funnits vissa oklarheter kring 

vad som varit högst prioriterat för företaget och att detta förorsakat problem vid valet av 

arbetsuppgifter. Ett tydligt exempel på detta nämndes vara ett projekt där teknikavdelningen 

hyrt in en konsult för att leda ett projekt under två månaders tid, men där detta avslutades mitt 

under projektets gång utan att någon av mjukvaran som utvecklats blivit lanserad. Att detta 

skedde berodde på flera anledningar men två viktiga faktorer var bristande kommunikation 

mellan intressenterna och oklarheter gällande företagets övergripande prioriteringar. Utveck-

lingen inom projektet redovisades regelbundet i två veckors intervaller utan att bli ifrågasatt av 

varken ledningen eller teknikavdelningen. I slutänden framgick att projektet hade haft en låg 

prioritet från start, men att parterna inte hade diskuterat värdet av projektet tillräckligt innan det 

initierades.  

 

Vid skriftlig kommunikation tillämpades dock en sluten kommunikationsslinga och det ansågs 
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att det fanns en kultur av att bekräfta innebörden av information som mottagits med dess 

avsändare. 
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5 Analys 

5.1 Analysstruktur 

Nedan följer en analys av den presenterade empirin. Analysen utgår från Dickinson och 

McIntyres teamworkmodell (1997) och är uppdelad i modellens olika huvuddelar bestående av 

input, throughput och output. Delade mentala modeller behandlas främst under throughput. 

Avslutningsvis inkluderar analysen ett delavsnitt om förslag på praktiska åtgärder, i syfte att 

bemöta hur de genom studien påvisade utmaningarna kan hanteras. 

  

5.2 Analys av teamets input 

En förutsättning för att uppnå ett väl fungerande teamwork är att teamets medlemmar har en 

hög grad av teamorientering där teamets mål ges hög prioritet i förhållande till individuella 

målsättningar, att det finns en god sammanhållning, samt att det finns ett väl fungerande team-

ledarskap (Dickinson och McIntyre, 1997). Medan det inte påvisats finnas några utmaningar 

inom det aktuella teamet i relation till vissa av dessa områden (exempelvis visar empirin inte 

att det finns några problem i relation till sammanhållningen inom den studerade gruppen), har 

studien gett indikationer på att det däremot finns utmaningar att hantera inom andra områden 

inom ramarna för inputdelen av teamets arbetsprocess. 

  

Våra resultat ger indikationer på att det dels ibland funnits otydligheter kring vem som är ledare 

för vissa projekt och dels att projektledaren inte kommunicerat information på ett sådant sätt att 

alla medlemmar vet vad som fordras av dem i relation till projekten (jfr teamledarskap, 

Dickinson och McIntyre, 1997). Att det uppstår otydligheter angående vem som har en 

bestämmande funktion i ett agilt team har inte tidigare påvisats i studier om agila projekt (se 

Moe et al., 2009; Gulliksen et al., 2011). För att med säkerhet utreda huruvida denna utmaning 

är typisk för team som tillämpar en agil projektledningsmetod eller om den är hänförlig till mer 

företagsspecifika faktorer behövs därför vidare forskning. Den här studiens resultat tyder dock 

på att det i vart fall finns en viss sannolikhet att dessa problem skulle  kunna vara generella för 

agila projekt. En möjlig förklaring för det påvisade fenomentet skulle enligt vår mening kunna 

vara det interna självstyret och bristen av utvecklad skriftlig dokumentation som finns inom 

projektmodellen (Anthony et al., 2014). Således är det möjligt att denna utmaning bestående av 

en otydlig rollfördelning kan uppkomma inom fler agila projekt. Till följd av studiens begräns-

ningar i validitet och reliabilitet behövs dock detta eventuella samband utredas vidare. 
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Liksom framkommit i tidigare studier av Gullikson et al. (2011), hittar den här undersökningen 

resultat som tyder på att teamet har problem i att kritiska beslut tas av enbart en person, trots 

att agila projektledningsmetoder ska eftersträva en hög grad av interaktion (Anthony et al., 

2014). I den här studien finns detta problem eftersom det ofta endast är projektledaren som 

regelbundet möter och fattar beslut med alla intressenter, trots att nästan hela teamet ska arbeta 

med projektet. En konsekvens av denna utmaning kan antas vara att eventuella farhågor hos 

teammedlemmarna inte kommer att tillmätas tillräckligt stort utrymme vid planeringen, vilket 

kan medföra att teamworkarbetet inte fungerar på maximal nivå (Dickinson och McIntyre, 

1997). Dessa problem kan även tänkas leda till långsiktig ineffektivtet för övriga i team-

medlemmar eftersom dessa inte får en övergripande förståelse för projektet. Utmaningen 

försämrar även uppbackningsfunktionen om projektledaren slutar.  Även om agila metoder 

förespråkar ett delat beslutsfattande (Anthony et al., 2014), stödjer således den här studien 

tidigare forskning där det visats att det återkommande finns teamworkutmaningar som kan 

härledas till brister inom denna aspekt då en agil projektledningsmetod tillämpas (Moe et al., 

2009). Varför dessa utmaningar uppkommer inom agila team kan utifrån den här studiens 

emipriska resultat härledas till att de tillfrågade ansåg att det mest kortisiktigt effektiva 

förfarandet var att endast projektledaren inkluderades i dessa möten. Således indikerar 

resultaten på att en viss långsiktighet saknas. Det är möjligt att detta kortsiktiga tänkande i vart 

fall till viss del är en produkt av att det agila teamet självt lägger upp arbetet och sköter den 

inbördes fördelningen av detta (Anthony et al., 2011), samt att det agila teamet istället fokuserar 

på att kontinuerligt leverera fungerande mjukvara under varje iteration. 

  

Av det empiriska underlaget har det även påvisats resultat som tyder på att det förekommer 

situationer där medarbetarna trots ett sammantaget starkt engagemang för teamets mål väljer 

att jobba på mindre prioriterade uppgifter. Att empirin visar att respondenterna uppger att 

sådana val har gjorts på grund av eget intresse, stödjer vidare tidigare forskning där det visats 

att det finns en risk att självstyrande team gör dylika prioriteringar (Gulliksen et al., 2011). En 

faktor till varför detta påvisats inom agila team, kan vara graden av autonomi hos teammedlem-

marna och att det är relativt fritt att välja uppgifter efter egna förslag enligt den agila modellen 

(The Agile Alliance, 2001).  

  

Problem som hittas i att teammedlemmarna gör fel prioriteringar kan enligt tidigare forskning 

även härledas till förekomsten av brister i delade mentala modeller (Gulliksen et al., 2011). Att 
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den här studien hittar liknande resultat där lågprioriterade uppgifter uppges ha valts av team-

medlemmarna bland annat till följd av bristfällig kommunikation från ledningen tyder på att 

detta skulle kunna vara ett återkommande problem i agila projekt. Det kan läsas ur den här 

studiens empiriska resultat att det ansågs råda ständiga oklarheter kring målen och övergripande 

prioriteringar och att det ibland saknats lagbaserade målsättningar. Att de anställda är relativt 

självständiga i sitt val av uppgifter inom agil projektledning, ställer höga krav såväl på de 

anställdas förmåga och motivation att följa företagets prioriteringar som att tydliga gemen-

samma mål kommuniceras (Anthony et al., 2014). Resultatet tyder på att när team inte har 

gemesamma mentala modeller blir det svårare att etablera en tydlig prioriteringslista; samt för 

individer att ha förmågan att välja uppgifter som är högprioriterade och för en fungerande 

övervakningsapparatur att etableras (jfr Dickinson och McIntyre, 1997). Delade mentala 

modeller diskuteras närmre inom ramarna för analysen av teamets throughput. 

  

Sammantaget har den här studien påvisat att det inom agila projekt kan finnas utmaningar att 

hantera i en agil arbetsprocess i relation till teamets input. Det kan dock noteras att även om 

dessa utmaningar finns, kan ett agilt förfarande även medföra fördelar. Studiens resultat tyder 

även på att det analyserade teamet upplever att de identifierade problemen är värt de negativa 

aspekterna, eftersom friheten enligt respondenterna leder till ett ökat engagemang hos de 

anställda. Eftersom den här studien inte har undersökt dessa eventuella postiviva konsekvenser 

på ett närmre plan, är det dock inte möjligt att dra några slutsatser kring detta enbart utifrån 

påvisade empririska resultat.  

  

5.3 Analys av teamets throughput 

Det empiriska resultatet tyder på att det finns brister i delade mentala modeller och att detta kan 

antas ha fått negativa konsekvenser för övervakningen av teamets prestationer eftersom teamet 

inte har en delad förståelse om när det har presterat korrekt. Empirin tyder på att teamet har 

fortsatt att jobba på vissa projekt som ledningen ansett borde ha lagts ner. Dessutom har studiens 

presenterade data visat att teamet på individ- och teamnivå har arbetat med uppgifter som är 

lågprioriterade. Följaktligen har resurser lagts på uppfyllandet av mål som inte överensstämmer 

med företagets övergripande planer. I en tidigare studie framgår det att delade mentala modeller 

är centralt för övervakningen av ett teams prestationer och grunden till att effektivt initiera rätt 

uppbackningsåtgärder (Salas et al., 2005). Att brister finns inom delade mentala modeller vid 

teamet skulle kunna härröra från det agila arbetssättet, men å andra sidan förespråkas samtidigt 
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en sluten kommunikationsloop inom dylika system, vilket åtminstonde teoretiskt borde 

föranleda en ökad samstämmighet (Anthony et al., 2014). Detta gör att det är något svårt att dra 

generella slutsatser kring varför detta problem har uppstått inom det undersökta teamet och om 

det är en typisk utmaning för agila projekt. 

  

Möjligen skulle det som härvid har påvisats kunna förklaras av att det studerade teamet inte 

helt har implementerat ett agilt arbetssätt. Det agila manifestet förespråkar till exempel att 

affärsutvecklare och programmerare dagligen arbetar sida vid sida (The Agile Alliance, 2001). 

Detta har inte varit fallet vid det studerade företaget. Enligt studien framgår att det studerade 

teamet istället träffade affärsutvecklare och ledning med längre intervaller och att de är åtskilda 

i stor utsträckning. Detta skulle delvis kunna förklara de bristande mentala modeller som 

påvisats i det studerade företaget. Det kan nämligen antas att dagliga interaktioner mellan 

affärs- och mjukvaruutvecklare annars skulle vara ett sätt att uppnå målkongruens (The Agile 

Alliance, 2001). Att en invervjuad menar att de behöver bättre mätstockar för teamets prestation 

i form av nyckeltal som de kan följa upp och som kan uppnås tillsammans med affärsutvecklare 

tyder på att företaget eventuellt har lagt för stort fokus på att leverera mjukvaran utan att etablera 

principer för att mäta kvaliteten och syftet med densamma. Den här studien ger en indikation 

på att för mycket fokus ha ålagts endast några av de agila principerna medan andra 

bortprioriterats. Författarna till det agila manifestet förespråkar jämförelsevis en balans mellan 

de olika principerna (The Agile Alliance, 2001), varför det är möjligt att tolka den här studiens 

resultat i denna del som hänförlig till det granskade bolaget snarare än att det är ett generellt 

problem inom agila projekt. 

  

Den framtagna empirin ger stöd för att företaget överlag har ett fungerande responssystem där 

medlemmarna inte är rädda för att ge varandra feedback under exempelvis tillbakablickande 

möten och kodgranskningar. Trots att individerna generellt sett verkar vara tillräckligt indivi-

duellt kompetenta för att ge feedback, kan det dock ifrågasättas hur pass relevant denna 

feedback är, eftersom det samtidigt påvisats brister i förståelsen kring syftet för projekten. Även 

övervakningen har haft stora brister till följd av dels denna bristande förståelse, vilket kan 

hänföras till bristande mentala modeller (Salas et al., 2005). Dessutom har teammedlemmarna 

uppvisat brister i relation till kunskapen om andras arbete till följd av specialkompetenser inom 

teamet. Därför uppges det vara svårt för andra teammedlemmar att granska vissa val av uppgif-

ter, vilket även har försvårat en fungerande övervakningsapparatur (Dickinson och McIntyre, 

1997). Liknande resultat finns även i den tidigare forskningen av Gulliksen et al. (2011) där 
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utmaningar påvisats i dessa delar, till följd av förekomsten av specialkompetenser inom teamet.  

Därutöver tyder dock våra resultat på att även den höga sammanhållningen inom teamet har 

medfört att medlemmarna litar på att de andra teammedlemmarna presterar korrekt och att 

likaså detta kan ha haft negativa implikationer på övervakningen. Dessa resultat har inte hittats 

i dylika undersökningar på området (Moe et al., 2009). Den främsta utmaningen hos det 

analyserade teamet verkar dock i denna del som tidigare diskuterats vara en brist på delade 

mentala modeller. 

  

Teammedlemmarna har en vilja att hjälpa varandra och finnas tillgängliga, men uppbacknings-

funktionen hämmas av såväl ovan presenterade brister i kompetens och bristande delade 

mentala modeller. Av undersökningens resultat går att utröna att uppbackningsaspekten 

sammantaget är en utmaning för teamet och att vissa av individernas nyckelkunskaper gör det 

svårt för andra medlemmar att återuppta deras arbete, åtminstone på kort sikt. För att agila 

system snabbt ska kunna anpassa sig till förändring krävs en redundans av funktioner och att 

teamet kan fungera även om vissa medlemmar är borta (Nerur och Balijepally, 2007). I den här 

studien har det visats finnas problem med möjligheten att fortskrida med vissa projekt om 

nyckelpersoner uteblivit. Även i denna aspekt kan resultatet troligtvis bottna i bristande 

samstämmiga kompetenser och en låg grad av utbytbarhet. Att dessa problem uppkommit inom 

bolaget skulle eventuellt kunna vara hänförligt till den agila pojektledningsmetoden, eftersom 

det inom andra projekt tidigare påvisats dylika kompetensbrister (Gulliksen et al., 2011). Att 

dessa skulle uppstå till följd av en agil arbetsmetod framstår dock likväl som tämligen ovisst 

enbart utifrån det presenterade resultatet. 

  

5.4 Analys av teamets output 

Som framgår av det empiriska underlaget varierar koordineringen av uppgifter baserat på typ 

av projekt. Detta medför att det är svårare att dra generella slutsatser beträffande denna del än 

andra. Sammantaget tyder dock resultatet på att det finns vissa problem med koordineringen 

inom teamet. Vissa av svårigheterna i koordineringen har ansetts bero på utomstående faktorer 

och kan därför inte anses vara en utmaning som nödvändigtvis är typisk för agila projekt. Medan 

denna slutsats kan dras, framkommer det samtidigt av resultatet att en del av bristerna har 

orsakats av interna aspekter som bristfällig planering eller kommunikation. Det empiriska 

underlaget har påvisat att det funnits brister i koordineringen främst vid hanteringen av större 

parallella projekt. Detta eftersom vissa projekt visats vara mer tidskrävande än vad som först 
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förutspåtts och således behövt mer arbetskraft gentemot vad som initialt planerats. Eftersom 

arbetskraften annars hade kunnat spenderas på företagets andra projekt uppges utförandet av 

dessa andra moment försämrats till följd av den bristande planeringen. 

  

Vad dessa utmaningar beror på, kan utifrån Dickinson och McIntyres modell (1997) vara 

hänförliga till brister inom input och throughput. Bland annat skulle dessa problem således 

kunna bero på de diskuterade bristerna inom delade mentala modeller och teamledarskap. 

Eftersom det har påvisats ett samband mellan teamets koordineringsförmåga och effektivitet är 

det rimligt att anta att problemen bakom en bristfällig koordinering med fördel kan bemötas för 

att säkerställa ett fungerande arbete (Hoegl och Gemuenden, 2001; Kraut och Streeter, 1995). 

  

Att det även framkommit att det finns brister i spridningen av viss information om ändringar i 

projektet i de fall då informationen endast kommunicerats till teamledaren som sedan förväntats 

sprida informationen till det resterande teamet, stödjer även påståendet av att brister i 

koordineringen inträffat till följd av exempelvis brister inom input och throughput-

komponenterna delade mentala modeller samt teamledarskap (Dickinson och McIntyre, 1997). 

Detta samband här även visats i tidigare studier (Moe et al., 2009). 

  

5.5 Analys av teamets kommunikation 

I Dickinson och McIntyres modell (1997) finns kommunikation som ett element i alla 

komponenter och fungerar som en länk mellan dessa. Detta innebär även att brister inom 

kommunikationen troligtvis påverkar samtliga aspekter av teamets arbete antingen direkt eller 

indirekt. Detta samband har även påvisats av den redan presenterade analysen av det empiriska 

resultatet. 

  

Som presenterats i empirin har det visats att en stor del av kommunikationen vid det studerade 

företaget bestod av spontana möten vid tillhandahållandet eller efterfrågandet av uppbackning 

och feedback. Detta uppgavs även ha gett upphov till negativa konsekvenser för teamets arbete 

till följd av ständiga avbrott. Huruvida detta är en typisk utmaning specifikt vid en agil 

projektledningsmetod är dock inte säkert. I en tidigare undersökning av Perlow (1997) framkom 

liknande resultat vid ett företag som utvecklade mjukvara, där arbetarna upplevde frustration 

över ständiga avbrott i arbetet. Studien genomfördes innan det agila manifestet publicerades 

2001 och liksom framgått av uppsatsens tidigare delar är det därför osäkert huruvida företaget 
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arbetade agilt. Det finns dock anledning att anta att resultatet tyder på att problemet med 

onödiga avbrott inte nödvändigtvis är koncentrerat till agila projektledningsmetoder, men att en 

hög grad av interaktion mellan teammedlemmar möjligen kan föranleda att denna utmaning 

uppstår i en större omfattning. Detta eftersom den agila projektledningsmetoden uppmuntrar att 

medlemmarna i teamet kommunicerar relativt fritt med varandra (Perlow, 1997; The Agile 

Alliance, 2001). 

  

Det har även påvisats av den här studiens empiriska resultat att stor del av teamets kommuni-

kation rörande projektens mål varit avhängig kommunikationsförmågan hos en enda individ: 

projektledaren. Detta har föranlett en osäkerhet beträffande projektets mål och vilka priorite-

ringar teamet behöver göra. Liknande resultat har även påvisats i studien i relation till 

ledningens förmåga att kommunicera övergripande prioriteringar för teamet. Dessa problem 

kan antas vara typiska för agil projektledning eftersom systemet bygger på muntlig kommuni-

kation snarare än skriftlig, vilket gör att det är svårt att gå tillbaka och kontrollera data (Anthony 

et al., 2011). En ökad skriftlighetsgrad skulle även medföra att systemet med en sluten kom-

munikationsslinga skulle vara mer tillämpligt (Salas et al., 2005).  

  

5.6 Förslag på praktiska åtgärder 

För att bistå med ett praktiskt perspektiv på frågan diskuteras här vissa förslag på hur studiens 

identifierade utmaningar kan bemötas. I segmentet nedan presenteras därför tre praktiska åtgär-

der som författarna av den här studien föreslår vidtas för att möta problemen med bristande 

prioriteringar och delade mentala modeller, kommunikation samt brister i relation till kompe-

tensrelaterade aspekter. Förhoppningsvis kan dessa förslag på åtgärder hjälpa företag som 

arbetar agilt eller icke-agilt att hantera liknande problem som påvisats vid det studerade teamet. 

  

Den första åtgärden som föreslås är är att försöka integrera hela företaget under samma tydliga 

mål och sedan skapa nyckeltal för teknikavdelningen utefter dessa. Detta för att skapa bättre 

delade mentala modeller över var företaget är på väg. Tanken är inte att detaljstyra teamets 

arbete utan snarare använda nyckeltal som ett internt verktyg för att värdera nya projekt, planera 

arbetet och sätta prioriteringar i linje med företagets mål. 
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Det andra åtgärden som föreslås för att åtgärda problemen med kanske främst bristande 

kommunikation och tydlighet rörande projektmål är att införa en ökad grad av skriftlig kom-

munikation och sluten kommunikationsloop. Detta skulle enligt vår mening kunna avhjälpa 

missförstånd inom prioriteringar och tillvägagångssätt för lösningen av de aktuella projekten. 

Eftersom den agila projektledningsmetoden bygger på muntlig kommunikation framför 

skriftlig, föreslås dock inte att mer än vad som är nödvändigt nedtecknas. 

  

Slutligen bör teamet dela upp uppgifter så medlemmarna regelbundet får arbeta på projekt och 

moduler de tidigare inte arbetat med. Detta skulle bidra till ökad utbytbarhet av rollerna på 

företaget, skapa en bättre uppbackningsfunktioner och långsiktigt gynna teamets effektivitet. 
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6 Slutsats  

Den här studien har genom en användning av en utökad teamworkmodell av Dickinson och 

McIntyre (1997) undersökt vilka teamworkutmaningar ett agilt arbetande team kan tänkas stå 

inför och hur dessa kan förklaras. Utifrån de teamworkkomponenter som den här uppsatsen har 

studerat, har ett flertal utmaningar hittats. Huvudsakligen har dessa identifierats som problem 

med bristande prioriteringar och delade mentala modeller. Därtill har studien visat att det 

studerade teamet har kommunikationsrelaterade utmaningar samt påvisat brister i relation till 

kompetensrelaterade aspekter. De identifierade utmaningarna är främst hänförliga till de 

analyserade teamworkkomponenterna teamledarskap, delade mentala modeller och uppback-

ning.  

 

Enligt den presenterade analysen är en del av dessa utmaningar troligtvis relaterade till det agila 

arbetsförfarandet där individen är i centrum och muntlig kommunikation förespråkas framför 

skriftlig. Till exempel ger den här studien indikationer på att de autonoma teammedlemmarna 

valde lägre prioriterade uppgifter efter egna preferenser trots att dessa kände ett starkt 

engagemang för företaget och en vilja att uppfylla teamets förväntningar. Tidigare studier av 

agila team har hittat liknande resultat kring problem att följa prioriteringar, vilket den här 

undersökningen vidare styrker. 

 

Studien har även visat att det finns utmaningar till följd av den bristande tydliga hierarki som 

ett agilt förfarande medför. Detta främst i relation till planeringen, då det visats finnas brister i 

att den aktuella projektledaren alltid varit den teammedlem som haft störst kunskap inom 

området. Detta har medfört brister inom teamledarskap. Därtill har studien gett indikationer på 

att en modell för delat beslutsfattande kan komma att kringgås genom att en ensam individ kan 

komma att fatta beslut som rör hela teamet.  

 

Studien påvisade även att vissa av utmaningarna inom teamet troligen härrörde från avsaknaden 

av delade mentala modeller, vilket ger stöd åt tidigare forskning om att Dickinson och 

McIntyres modell (1997) bör kompletteras med denna variabel för att ge ett rättvisande resultat 

vid en tillämpning på agila team. Av studiens resultat framgår att dessa problem förekommer 

även inom agil projektledning som använder sig av kortare iterationer jämfört med vad som 

tillämpades vid studieobjekten i tidigare forskning.  
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Det är svårt att dra generella slutsatser kring huruvida de utmaningar som har identifierats 

genom studien är typiska för agila team överlag, men att den här studiens resultat stämmer 

relativt väl överens med tidigare forskning på området tyder på att så är fallet. I framtida studier 

skulle flera agila team i olika kontexter behöva studeras för att bekräfta dessa resultat och 

härleda orsaken bakom utmaningarna på ett tydligare sätt. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Nedan presenteras de övergripande frågor som använts i datainsamlingen. I vissa fall har dessa 

frågor kompletterats med relevanta följdfrågor. 

 

Allmänna frågor om teamets arbete          

Vilket projekt arbetar du med nu? Kan du beskriva det?           

Hur hanteras eventuella problem som uppstår inom projektet? 

Har du några exempel på problem som har uppstått inom detta eller något tidigare projekt? Hur 

löstes dessa eventuella problem? 

Hur hanterar du eventuella ändrigar i något projekt? 

Har teamet ett gemensamt mål för projektet? 

Vet alla i teamet den förväntade utkomsten av projektet? 

Hur skulle du bedöma teamets prestation? 

Finns det något sätt att mäta teamets prestation? 

Vad fungerar och vad fungerar inte inom teamet? 

Litar du på att teammedlemmar utför sina uppgifter? 

 

Delade mentala modeller 

Upplever du att teamet och företaget har ett gemensamt övergripande mål? 

Hur skulle du beskriva det? Tror du att andra teammedlemmar delar din uppfattning? 

 

Teamorientering 

Hur skulle du generellt beskriva teamet? 

Finns det en villighet att delta i teamets arbete? 

Prioriterar du teamets mål? 

Hur skulle du beskriva teamets sammanhållning?   

 

Teamledarskap 

Anser du att personen som leder projektet har förmågan att på ett klart sätt förklara vad som 

krävs av alla?  

Har det funnits några problem med det här tidigare? 

Lyssnar du på andra teammedlemmars eventuella farhågor? 
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Övervakning 

Har du en överblick över vad andra gör? 

Om någon har ett problem, känner du till det? Kan du ge ett exempel? 

 

Feedback 

Ger teammedlemmar varandra feedback inom projektet? Positiv och negativ. 

Hur kändes det? 

Var feedbacken relevant? 

 

Uppbackning 

Hur enkelt är det att fortsätta med arbete som påbörjats av andra? 

Har du hjälpt någon teammedlem som fastnat i utförandet av arbete? 

Upplever du att det är enkelt att fråga om hjälp om du fastnar i arbetet? 

 

Koordinering 

Hur koordineras arbetet i projektet? 

Hur får du reda på ändringar i projektet? 

 

Kommunikation 

Delar teammedlemmar relevant projektinformation med varandra? 

Hur är teamets kommunikation? 

Kommer du ihåg någon situation då teamets kommunikation var bristfällig? Vad hände?  

 

Övrigt 

Finns det något annat som du vill tillägga, som du tror är intressant i den här kontexten men 

inte har täckts in av dessa frågor? 

 

 

 


