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Abstract 
I takt med att det blir vanligare att arbeta i team inom organisationer, utförs allt mer forskning om 

teamprocesser som påverkar teamens resultat och prestanda. Teamkommunikation är en teamprocess som 

vid upprepade tillfällen har identifierats som en av de teamprocesser som har en stor inverkan på teamens 
arbetsresultat. Även användandet av agila mjukvaruutvecklingsmetoder och distribuerad 

mjukvaruutveckling ökar och det råder delade meningar om hur väl egentligen distribuerat arbete och agila 

metoder fungerar i kombination. Å ena sidan bygger agila metoder på att utvecklarna har kontrollen själva, 

å andra sidan blir teamkommunikationen mer omständlig, eftersom den elektroniska kommunikationen kan 
verka begränsande.  

 

Uppsatsens syfte är att identifiera faktorer som påverkar virtuella teams kommunikationsprocesser inom 
agila mjukvaruutvecklingsprojekt. Fallstudiemetoden har tillämpats för att samla in relevant empiri och det 

valda fallföretaget är konsultföretaget Altran. Altran har ett konsultuppdrag hos en stor aktör inom 

fordonsindustrin och arbetar i distribuerade team inom ett agilt mjukvaruutvecklingsprojekt.  Studien har 
utförts med hjälp av flera kvalitativa metoder; ostrukturerade observationer, en sonderande intervju och sex 

semi-semistrukturerade intervjuer med konsulter från utvecklingsteamen på Altran.   

 

Slutsatserna av studien är att flera faktorer påverkar virtuella teams kommunikationsprocesser. Några 
faktorer har dock varit mer framträdande än andra: Mångfald i teamet, som har en tydlig inverkan på 

kommunikationsprocesserna, eftersom Mångfalden i teamet sätter förutsättningarna för vilken grad 

teammedlemmarna är engagerade i kommunikationsprocesserna. Även Teamkommunikation i relation till 
Tillit mellan teammedlemmarna är viktig. Teamkommunikationen har en tydlig positiv inverkan på Tillit 

och Tillit har i sin tur en viktig funktion, eftersom det är den som avgör hur väl samarbetet mellan 

teammedlemmarna inom teamet fungerar. En tredje faktor som identifierats under studien är 
Teamkommunikationen i relation till Mentala modeller. Mentala modeller skapas med hjälp av 

Teamkommunikation och är en förutsättning för att teammedlemmarna ska kunna arbeta mot gemensamma 

mål och få ett bra arbetsresultat. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nyckelord: 
Agila metoder, Distribuerade team, Virtuella team, Kommunikationsprocess, Teamprocess 

 

Agile methods, Distributed teams, Virtual teams, Communication process, Team process  



Förord 
Jag vill tacka min handledare Odd, som stöttat mig under min studie, både genom att tro på – och peppa 

mig –  när jag behövt motiveras och även genom att bolla tankar och idéer med mig kring arbetet och 

uppsatsen. Jag har även haft turen att hamna i en otroligt engagerad handledningsgrupp, där jag fått ett 
enormt stöd och möjlighet till utbyte av tankar och idéer.  

 

Tack till Altran för att ni tagit mig under era vingar från första dagen jag klev in på ert kontor. Med ett 

sådant välkomnande och mottagande, som det ni gav mig under min praktik hos er, kändes val av 
fallföretag och ämne solklart. Särskilt tack till Mattias Lindahl, som guidat mig i scrum-världen och Johan 

Lundin, min handledare på Altran, som möjliggjort mitt arbete med resurser från Altran. Stort tack även till 

de som ställt upp på intervjuer, utan er hade arbetet inte gått att genomföra! 
 

Jag vill även tacka mina nära och kära, på den privata sidan, som stöttat mig och varit förstående under 

mina sista, intensiva månader som varit under den sista kursperioden.  
Jag har träffat många fina människor under mina tre år på Karlstad Universitet, som förgyllt mina studier. 

Jag kommer under hösten att gå ut från universitetet, inte bara med min Kandidatexamen i informatik, utan 

även med fina minnen och många nya goda vänner. 

 
Elin Johansson 

 

  



Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................................ 1 

1.1 Problembakgrund............................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................................. 2 

1.3 Målgrupp ......................................................................................................................................... 2 

2. Metod .................................................................................................................................................... 2 

2.1 Val av ämne och fallföretag .............................................................................................................. 2 

2.2 Tillvägagångssätt .............................................................................................................................. 3 

2.2.1 En studie med kvalitativt angreppssätt ...................................................................................... 3 

2.2.2 Litteraturstudie ......................................................................................................................... 3 

2.2.3 Fallstudiemetoden ..................................................................................................................... 3 

2.2.4 Ostrukturerad observation ........................................................................................................ 4 

2.2.5 Semistrukturerade intervjuer..................................................................................................... 4 

2.2.6 Urval av respondenter ............................................................................................................... 5 

2.2.7 Formulering av semistrukturerad intervjuguide ......................................................................... 5 

2.2.8 Genomförande av intervjuer...................................................................................................... 5 

2.3 Validitet och reliabilitet .................................................................................................................... 6 

2.4 Analysmodell.................................................................................................................................... 6 

2.5 Datainsamling .................................................................................................................................. 7 

2.6 Källkritik ........................................................................................................................................... 7 

2.7 Etiska överväganden ........................................................................................................................ 8 

3. Referensram .......................................................................................................................................... 9 

3.1 Agila metoder .................................................................................................................................. 9 

3.2 Agil mjukvaruutveckling ................................................................................................................... 9 

3.3 Virtuella team ................................................................................................................................ 10 

3.4 Input .............................................................................................................................................. 11 

3.5 Teamkommunikation ..................................................................................................................... 12 

3.5.1 Kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym ............................................................. 13 

3.5.2 Kommunikationskvalitet .......................................................................................................... 13 

3.5.3 Kommunikationsinnehåll ......................................................................................................... 14 

3.6 Framväxande tillstånd .................................................................................................................... 14 

3.6.1 Tillit ......................................................................................................................................... 14 

3.6.2 Mentala modeller .................................................................................................................... 15 

3.7 Kommunikation och tillit ................................................................................................................ 17 

3.8 Output ........................................................................................................................................... 17 

3.8.1 Uppgiftsrelaterade resultat...................................................................................................... 18 



3.8.2 Personrelaterade resultat ........................................................................................................ 18 

3.9 Analysmodell.................................................................................................................................. 19 

3.9.1 Input ....................................................................................................................................... 20 

3.9.2 Teamkommunikation............................................................................................................... 20 

3.9.3 Framväxande tillstånd ............................................................................................................. 21 

3.9.4 Output ..................................................................................................................................... 21 

4. Analys .................................................................................................................................................. 23 

4.1 Input: Mångfald i teamet ................................................................................................................ 23 

4.1.1 Personliga värderingar ............................................................................................................. 23 

4.1.2 Personlighetsdrag .................................................................................................................... 24 

4.1.3 Bredd på erfarenheter ............................................................................................................. 24 

4.1.4 Kulturell mångfald – ett kunskapsbidrag .................................................................................. 25 

4.2 Teamkommunikation ..................................................................................................................... 26 

4.2.1 Mångfaldens inverkan på Teamkommunikation....................................................................... 27 

4.2.2 Kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym ............................................................. 27 

4.2.3 Mångfaldens inverkan på kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym ...................... 28 

4.2.4 Kommunikationskvalitet .......................................................................................................... 28 

4.2.5 Mångfaldens inverkan på kommunikationskvalitét .................................................................. 29 

4.2.6 Kommunikationsinnehåll ......................................................................................................... 29 

4.2.7 Mångfaldens inverkan på kommunikationsinnehåll ................................................................. 30 

4.3 Framväxande tillstånd .................................................................................................................... 30 

4.3.1 Framväxande tillstånds inverkan på framväxande tillstånd ...................................................... 30 

4.3.2 Tillit ......................................................................................................................................... 30 

4.3.3 Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolymens inverkan på tillit .............................. 32 

4.3.4 Kommunikationskvalitétens inverkan på tillit ........................................................................... 32 

4.3.5 Kommunikationsinnehållets inverkan på tillit........................................................................... 32 

4.3.6 Mentala modeller .................................................................................................................... 33 

4.3.7 Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolymens inverkan på mentala modeller ........ 34 

4.3.8 Kommunikationskvalitétens inverkan på mentala modeller ..................................................... 34 

4.3.9 Kommunikationsinnehållets inverkan på mentala modeller ..................................................... 35 

4.4 Output ........................................................................................................................................... 35 

4.4.1 Output: Uppgiftsrelaterade resultat ......................................................................................... 35 

4.4.2 Tillitens inverkan på uppgiftsrelaterade resultat ...................................................................... 36 

4.4.3 Mentala modellers inverkan på uppgiftsrelaterade resultat ..................................................... 37 

4.4.4 Output: Personrelaterade resultat ........................................................................................... 37 

4.4.5 Tillitens inverkan på personrelaterade resultat ........................................................................ 38 



4.4.6 Mentala modellers inverkan på personrelaterade resultat ....................................................... 38 

4.5 Kunskapsbidrag .............................................................................................................................. 38 

5. Slutsatser ............................................................................................................................................. 41 

5.1 Mångfalden sätter förutsättningarna för kommunikationsprocesserna .......................................... 41 

5.2 Teamkommunikationen är viktigt för tilliten ................................................................................... 42 

5.3 Teamkommunikationen är även viktig för de mentala modellerna ................................................. 42 

5.4 Rekommendation för fortsatta studier ........................................................................................... 43 

Källförteckning ......................................................................................................................................... 45 

Bilaga 1: Begreppsordlista ........................................................................................................................ 46 

Bilaga 2: Semistrukturerad Intervjugiude ................................................................................................. 47 

Bilaga 3: Resultat Ostrukturerad observation ........................................................................................... 51 

Bilaga 4: Sammanställning av Semistrukturerade intervjuer ..................................................................... 57 

 

  



1 

 

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Det senaste årtiondet har det gjorts stora investeringar i globalisering av olika marknader, vilket leder 

till större konkurrens och krav på nya typer av samarbeten. Svårigheter som resursbrister i samband 
med de förändringar som sker, behöver hanteras på något sätt och många organisationer lockas av 

distribuerad mjukvaruutveckling (Shrivastava & Date 2010:10). Distribuerad mjukvaruutveckling är 

enligt Shrivastava och Date (2010:10) en metod som är både kostnadseffektiv och ger tillgång till fler 
kompetenser och resurser, eftersom resurserna inom projektet optimeras och därmed kan projekten 

utveckla produkter av högre kvalitet till lägre kostnader.  

 
Samtidigt, under de senaste åren, ökar användandet av agila mjukvaruutvecklingsmetoder. Agila 

mjukvaruutvecklingsmetoder, som bygger på iterativ utveckling och självstyrande team, är mycket 

fördelaktiga att använda inom dynamiska organisationer (Shrivastava & Date 2010:10). Shrivastava 

och Date (2010:10) menar att flera av de organisationer som använder sig av agil mjukvaruutveckling 
konstant söker efter möjligheter att sänka kostnaderna för kompetenser och resurser. Genom att 

kombinera distribuerad mjukvaruutveckling med agila metoder är det enligt Shrivastava och Date 

(2010:10) möjligt att konkurrera på den globala marknaden, eftersom det finns många fördelar med 
kombinationen. Dock finns även flera utmaningar med distribuerad mjukvaruutveckling, varav 

teamkommunikationen är en.  

 

Förutsättningarna för teamkommunikationen är annorlunda och den informella 
teamkommunikationen, som är naturlig i traditionell mjukvaruutveckling, får mindre utrymme i de 

distribuerade arbetssätten. Detta kan ha olika effekter på teamen och bland annat leda till att 

teammedlemmarna känner mindre tillit till varandra eller att teammedlemmarna får anstränga sig 
mycket för att hålla teamkommunikationen effektiv. I takt med att det blir allt vanligare att arbeta i 

team inom organisationerna ökar forskningen avseende faktorer som påverkar teamens effektivitet 

Marlow et al. (2017:575). En teamprocess, som vid upprepade tillfällen identifierats som en faktor 
som påverkar teamens prestanda, är teamkommunikation, eftersom den möjliggör utvecklingen av 

andra processer och resultat från teamet (Marlow et al. (2017:575). 

 

Computer Sweden (2018) citerar Stefan Olowsson, It-direktör på Försäkringskassan, som menar att 
samarbete i team kräver att man träffas fysiskt och att ju närmare produktionssättning teamet kommer, 

desto sämre är det med arbete på distans. Men Erik Hellman, systemutvecklingskonsult - även han 

citerad i Computer Sweden (2018) - menar att det i agila metoder finns det fokus på samarbete mellan 
teamets medlemmar och att det inte nödvändigtvis behöver vara negativt med arbete på distans i agila 

projekt. Det finns flera exempel på organisationer som har många utvecklare som arbetar på distans. 

Vidare menar Erik Hellman, citerad i Computer Sweden (2018), att det skulle vara bakåtsträvande att 
försöka förhindra distansarbete, att utvecklarna måste få ha kontrollen själva, eftersom det är det agila 

arbetssätt står för. Jimmy Nilsson, citerad i Computer Sweden (2018) anser att det i vissa fall är viktigt 

att konsulter som arbetar på distans i uppdrag träffas fysiskt i början av projekten.  

 
Brattberg och Janlén (2015) menar att arbete på distans innebär att teamkommunikationen kräver att 

teammedlemmarna behöver skriva till varandra via chatt eller e-post, för att sedan invänta svar från 

mottagaren. I vissa fall blir teamkommunikationen enligt Brattberg och Janlén (2015) så omständlig 
att den inte blir av. Även missförstånd är en risk som ökar. Därför är det värt en hel del att försöka 

hitta lokal kompetens framför att arbeta på distans (Brattberg & Janlén 2015). 

 

Enligt Hertel et al. (2005:71) är distribuerat arbete på distans är en metod som blir allt vanligare och de 
senaste åren har distribuerat arbete blivit både enklare, snabbare och effektivare med hjälp av den 

elektroniska kommunikationen. Teamkommunikationen är en viktig komponent vid studier av ett 

virtuellt team, d.v.s. ett team som arbetar distribuerat, eftersom kommunikationen sker begränsat, med 
hjälp av olika elektroniska verktyg. Kommunikationen har sedan en tydlig koppling till hur väl ett 
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team presterar (Marlow et al. 2017:587). Trots att forskningen inom gruppdynamik i samband med 

virtuella team växer, råder det oklarheter kring vilken inverkan distribuerat arbete, där teamen är 
virtuella har på teamets effektivitet och prestanda (Marlow et al. 2017:587). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera faktorer som påverkar virtuella teams 
kommunikationsprocesser inom agila mjukvaruutvecklingsprojekt. 

1.3 Målgrupp 

Studien riktar sig till studenter och personer som är verksamma- eller har en ledande roll inom agila 
mjukvaruutvecklingsprojekt, som vill studera utvecklingsteamets kommunikationsprocesser. 

2. Metod 

2.1 Val av ämne och fallföretag 

Bryman och Bell (2015:68) menar att val av studiefall ska baseras på var största möjlighet att lära 

finns. Det fall som valts ut för studien är vid konsultföretaget Altran, där jag under november 2017 till 

januari 2018 utfört praktik. Grundläggande kunskap om verksamheten, teamen och arbetssätten fanns 
innan studien påbörjades, vilket underlättade ytterligare lärande och kunskapsutveckling.  

 

Konsultföretaget Altran är en internationell organisation med fler än 45 000 anställda i över 30 länder. 

Altran har varit verksamma inom konsultbranschen över 30 år och samarbetar med flera stora aktörer 
bland annat inom flyg- och fordonsindustrin, försvaret och telekom (Altran 2018). Eftersom Altran är 

en internationell organisation, med kontor i flera olika länder har en avgränsning gjorts till två svenska 

kontor har gjorts, dels på grund av tidsramen för studien, men även på grund av praktiska skäl, såsom 
tidsskillnader och eventuella språk- och kommunikationssvårigheter. Vidare har avgränsning gjorts till 

ett agilt mjukvaruutvecklingsprojekt, där två team arbetar distribuerat på två kontor i Sverige. Fler 

utvecklingsteam finns tillgängliga i andra delar av världen, men av samma skäl som ovan 
(avgränsning till svenska kontor) har utländska team uteslutits ur studien. Under kortare perioder har 

dock utländska konsulter ingått i de svenska teamen och observationer och upplevelser i samband med 

de utländska konsulterna är inkluderade i resultat och analys av studien, även om inga personliga 

intervjuer utförts personligen med de berörda utländska konsulterna. 
 

Under praktiken hos Altran i Karlstad följde jag två olika teams aktiviteter (Team A och Team B), där 

jag fick möjlighet att observera deras arbete och kommunikation under deras dagliga arbete.  
Teamen arbetar distribuerat mellan Karlstad och Göteborg och uppsättningen av teammedlemmar, 

samt antal teammedlemmar på respektive plats, har varierat sedan teamen började arbeta i projektet. 

Ungefär hälften av vardera team befann sig under studien på kontoret i Karlstad och resterande 
teammedlemmar arbetade på Altrans kontor i Göteborg. Huvudsakliga kontakten mellan 

teammedlemmarna sker via videosamtal på dagliga scrummöten, en aktivitet begränsad till 15 minuter 

för planering av arbetet det närmsta dygnet. Även chatt via Skype används frekvent som 

kommunikationsverktyg. 
 

Teamens arbetsuppgifter är att utveckla programvara åt en kund och de arbetar efter den agila metoden 

Scrum. Scrum är ett ramverk för utveckling och underhållning av komplexa produkter (Schwaber & 
Stuherland 2014:3). Mjukvaruutvecklingsprojektet är ett konsultuppdrag från ett stor, välkänt bolag 

inom fordonsindustrin och i stora drag fokuserar utvecklingen på att förbättra och vidareutveckla en 

befintlig produkt, som sedan testas i drift. Med hänsyn till sekretessavtal utelämnas inte mer uppgifter 

om produkten och uppdragsgivaren i kandidatuppsatsen. 
 

I varje team fanns mellan sex och sju teammedlemmar inklusive en Scrum master. Scrum master är en 

person i teamet som ansvarar för att metoden Scrum följs av teamet (Schwaber och 
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Stuherland 2014:6). Backloggägaren, den som ansvarar för att prioritera och värdera kraven, deltog i 

majoriteten av mötena och var en representant från kunden, som inte ingår i teamen. 
Teammedlemmarnas erfarenhet från projektet och utvecklingsteamen varierar. Det flesta av 

teammedlemmarna har arbetat inom utvecklingsteamen i två år. Det finns även teammedlemmar med 

längre erfarenhet (tre år) och kortare erfarenhet (fem månader). 
 

Under min praktik utvecklade jag mycket kunskap inom agila metoder, mjukvaruutveckling och 

ledarskap, men även en stor nyfikenhet för gruppdynamik och effektivitet inom virtuella team. Jag 

bestämde mig för att studera teamen ytterligare när jag skulle göra mitt kandidatarbete och ämnet 
kommunikation inom virtuella team som arbetar inom mjukvaruutvecklingsprojekt kändes som ett 

mycket relevant ämne. Dels för att jag utvecklat ett starkt intresse för kommunikation inom virtuella 

team, men även för att jag ser ett behov av kunskapsutveckling inom ämnet.  

2.2 Tillvägagångssätt  

2.2.1 En studie med kvalitativt angreppssätt  
Studien som utförts, med syfte att identifiera faktorer som påverkar virtuella teams 

kommunikationsprocesser inom agila mjukvaruutvecklingsprojekt, innefattar tolkningar av situationer 
och människors upplevelser. Enligt Patel och Davidsson (2011:13–14) är kvalitativa 

forskningsmetoder att rekommendera i sådana studier, eftersom de fokuserar på ”mjuka” data genom 

intervjuer och analyser. Information och data som används i studien är insamlad genom flera 
kvalitativa metoder, som kompletterar varandra, eftersom det enligt Bowen (2009:28) minimerar 

risken för att studiens resultat bygger på antaganden från en enda studie.  

 
2.2.2 Litteraturstudie 

Bowen (2009:28) menar att forskare ofta granskar tidigare litteratur i en dokumentanalys som del i sin 

egen studie och inkluderar sedan information från litteraturen i sin rapport. Analysen innefattar att 
hitta, välja och tolka data från dokumenten och används ofta i kombination med andra kvalitativa 

metoder, eftersom en forskare förväntas inhämta bevis från minst två olika källor. En andra källa kan, 

enligt Bowen (2009:28), utgöras av t.ex. intervjuer och observationer. Därför har en litteraturstudie 
utförts av tidigare studier. Litteraturstudien har utförts deduktivt i syfte att finna hypoteser att använda 

i en empirisk studie. Dokument som används i studien är främst forskningsartiklar, men även böcker i 

form av facklitteratur, som utgör primärkällor. Artiklar från elektroniska tidskrifter och webbsidor har 

använts i studien som sekundärkällor.  
 

Några av de forskningsartiklar som används i studien har blivit mer centrala än andra. Under början av 

litteraturstudien utfördes en sonderande intervju med Scrum master B, konsult på Altran. Enligt Yin 
(2014:214) är en snabb undersökning av ett fall en bra grund för vidare studier. Under den sonderande 

intervjun arbetade jag induktivt i syfte att kartlägga och identifiera problemområden och fokus för 

studien. Litteraturstudien utfördes sedan, med den sonderande intervjun och anteckningarna från den 
utförda observationen som grund för att strukturera studien och underlätta sökande och analys av 

relevant litteratur. De artiklar som är mest centrala i studien och som sedan legat till grund för 

analysen, är de som matchat problemområdet bäst.  

 

2.2.3 Fallstudiemetoden 

Det ämne som studeras i detta kandidatarbete är kommunikationsprocesser i ett virtuellt team inom ett 

agilt mjukvaruutvecklingsprojekt. Forskningsmetoden som valts för studien är fallstudiemetoden, som 

rekommenderas av Bryman och Bell (2015:68) i de fall flera kvalitativa forskningsmetoder är 
lämpliga att kombinera, såsom t.ex. observation och semistrukturerade intervjuer. Metoden ger även, 

enligt Bryman och Bell (2015:68) en minskad risk att studien blir beroende av -  och baserad på - en 

enda metod.  

 
Yin (2014:209) menar att information och data som upptäcks under en fallstudie måste bevisas genom 

att t.ex. länkas till tidigare forskningslitteratur. Därför har resultaten från fallstudien länkats till 

litteraturstudien för att säkerställa att information och data är relevant. Vidare menar Yin (2014:214) 
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att ett fall som studeras sällan går att se på som ett enda ögonblick. En fallstudie är en fördjupning i 

flera situationer och flera händelser vilket resulterar i många olika variabler. Fallstudiemetoden 
innebär även att studier av situationerna utförs över en viss tid, vilket ger ytterligare variabler. 

Fallstudiemetoden inkluderar ett flöde av händelser och mönster som i slutändan utgör oändligt många 

variabler som måste tas hänsyn till. Även händelser som upprepar sig, som är till synes lika, kan enligt 
Yin (2014:214) skilja sig och ha en betydelse för resultatet av studien.  

 

I den fallstudie som utförts är det tydligt att det finns flera variabler som kan påverka resultaten. 

Uppsättningen av teammedlemmar är exempel på en sådan variabel, där teammedlemmar under 
observationen varit frånvarande under perioder. Det framgår även under intervjuerna att omsättningen 

på teamen varit hög under vissa perioder i teamens arbete, vilket skulle kunna ha betydelse för 

resultaten av studien, eftersom gruppdynamiken sannolikt förändras i samband med att nya individer 
inkluderas i teamet.  

 

Även omgivningen kring det virtuella teamet som studerats kan enligt Yin (2014:214) insamlas med 
hjälp av fallstudiemetoden, vilket är en stor fördel, eftersom även den kan ha stor betydelse för 

resultaten. Övriga metoder tar, enligt Yin (2014:214) inte in omgivningen variabler på samma vis.  

 

Yin (2014:218) menar att trovärdigheten i fallstudiemetoden kan anses vara låg, eftersom en forskare 
ofta hittar det som denne sedan innan studien bestämt sig att leta efter. Vidare menar Yin (2014:218) 

att forskare som påbörjar en studie som utformats enligt en viss design och sedan upptäcker att 

utformningen inte är hållbar, ofta omdesignar studien, men behåller insamlade data från den första 
designen, vilket också gör studien mindre trovärdig. Ännu en orsak till låg trovärdighet för 

fallstudiemetoden är att resultaten kommer från kvalitativ datainsamling, vilket kan ses som en mindre 

robust insamlingsmetod än kvantitativ datainsamling. Kvalitativa data innehåller inte samma tydliga 

data i form av entydiga svar eller siffror, såsom kvantitativa data, vilket kan orsaka att data blir svår att 
tyda och tolka.  

 

2.2.4 Ostrukturerad observation 
Patel och Davidsson (2011:97) menar att ostrukturerade observationer ofta används i situationer där en 

stor mängd information behöver insamlas för att bilda en uppfattning om ett problemområde. Därför 
har en ostrukturerad observation utförts för att skapa en empirisk grund för utformning av vidare 

studie i form av semistrukturerade intervjuer. 

 
Under tre månader observerades projektteamen på sin arbetsplats i sitt arbete. Möten i form av dagliga 

möten, demo-möten, planeringsmöten och återkopplingsmöten observerades både på plats och genom 

videokonferensverktygen Skype. Noteringar gjordes under tiden och sammanställdes sedan i ett 

dokument som sedan användes som grund för att bilda en uppfattning om problemområdet (Bilaga 3). 
 

2.2.5 Semistrukturerade intervjuer 
Enligt Kvale (1997:95) är intervjuer bra att använda som hjälpmetod till andra metoder, bland annat 

observation. De utgör en viktig informationskälla. Därför har denna studie utförts med hjälp av 

ostrukturerad observation som grund och semistrukturerade intervjuer som hjälpmetod. 
Studien som utförts har fokuserat på att identifiera egenskaper och omgivningen hos respondenterna. 

Enligt Patel och Davidsson (2011:82) är det svårt att i sådana situationer utforma exakta 

svarsalternativ åt respondenter. Intervjuerna har därför utgått från en intervjuguide med bestämda 
teman som ska beröras och respondenterna har fått utrymme att formulera sina svar fritt, enligt Patel 

och Davidssons (2011:82) rekommendation.  

 

En kvalitativ intervju innebär att det finns ett fokus på att utforska och identifiera egenskaper i t.ex. 
respondentens omgivning. Det är därför svårt att utforma svarsalternativ på respondenten från början, 

utan svaren måste få vara fria och formuleras av respondenten. Respondenten och intervjuaren är båda 

aktiva under intervjun och bidrar till resultatet (Patel och Davidsson 2011:82). 
 



5 

 

2.2.6 Urval av respondenter 
Enligt Patel och Davidsson (2011:56–57) behöver ett urval göras inför en undersökning, eftersom alla 

individer eller alla situationer av en viss typ inte går att undersöka. Då avgränsas först den större 
grupp, även kallad population, som är av intresse för studien. I denna studie har en population utsetts; 

ett antal projektteammedlemmar hos organisationen Altran, där fältstudien och den ostrukturerade 

observationen utförts. Projektteamen arbetar enligt agila metoder i virtuella team och är distribuerade 
mellan Karlstad och Göteborg. Teamen består sammanlagt av ca. 12 personer och ytterligare ett urval 

har därför utförts, då tidsramen för studien inte ger utrymme till intervjuer med fler än sex 

respondenter.  
 

Patel och Davidsson (2011:56–57) menar att en studie kan utföras även i de fall det inte finns resurser 

att utföra en totalundersökning. Genom ett slumpmässigt urval utförs sedan undersökningen på en 

”miniatyr” av populationen. Resultatet från studien kan sedan representera alla individer eller 
situationer i den population som från början identifierats. Miniatyren av populationen har dock inte 

valts ut helt slumpmässigt, eftersom det finns två projektteam som är aktiva på de två kontoren i 

Sverige. För att få ett brett perspektiv på studien valdes därför slumpmässigt två teammedlemmar från 
vardera team ut. Sedan ombads två personer som båda innehar rollen som Scrum master för respektive 

team att delta i studien som respondenter, eftersom de som ledare för teamen skulle kunna ha 

annorlunda perspektiv i frågeställningarna som finns i den semistrukturerade intervjuguiden. 

 

2.2.7 Formulering av semistrukturerad intervjuguide 
Inför intervjuerna har en intervjuguide formulerats som stöd för insamling av information till 
kunskapsutvecklingen (Bilaga 2). Intervjuguiden är baserad på en analysmodell, som utgör grunden i 

studien och som i sin tur utformats med grund i den teoretiska studie som utförts. Goldkuhl (2011:33) 

menar att formulering av intervjufrågor är en viktig del inom kunskapsutveckling. Inför en 
intervjuundersökning bör kunskapsbehovet (som identifierats tidigare i en kunskapsanalys) formuleras 

till intervjufrågor för att sedan ställs till olika respondenter.  

 

Patel och Davidsson (2011:78) rekommenderar att intervjufrågorna ställs i en viss ordning enligt en 
teknik som kallas tratt-teknik. Tekniken innebär att intervjun börjar med stora, öppna frågor och 

övergår senare i mer specifika frågor. I den intervjuguide som utformats och använts i studien inleds 

varje delkapitel med en eller flera öppna frågor, där respondenterna har fått möjlighet att tala mer fritt 
inom området som frågan berör. Tekniken främjar, enligt Patel och Davidsson (2011:77), 

respondenten motivation och verkar aktiverande, då respondenten får utrymme att formulera sig fritt.  

 
Vidare har intervjufrågorna formulerats så nära det Patel och Davidsson (2011:78–79) kallar ”vanligt 

språk” som möjligt. D.v.s. frågorna är formulerade så att de inte ska innehålla termer och fackspråk 

som är främmande för respondenterna, eftersom det med största sannolikhet innebär att 

respondenterna får svårt att svara på frågorna.  
 

2.2.8 Genomförande av intervjuer  
Patel och Davidsson (2011:74) menar att de utvalda respondenterna inte alltid är motiverade att svara 

på frågor som de inte förstår syftet med. Den intervjuguide som utformats för denna studie beräknades 

ta mellan 45 och 60 minuter att gå igenom och därför ansågs det extra viktigt att motivera 
respondenterna. Ett sätt att uppnå motivation hos respondenter är, enligt Patel och Davidsson 

(2011:74) att klargöra syftet med studien i relation till respondenternas egna mål. Det är även viktigt 

att framföra till respondenterna att deras bidrag och engagemang är viktigt, eftersom de besitter en viss 
kompetens som krävs för studien. Respondenterna informerades därför innan intervjun startade om 

studiens utformning och syfte och hur respondentens individuella bidrag bidrar till 

kunskapsutvecklingen. Respondenterna informerades även, innan intervjun startade, om att deras 

bidrag kommer att analyseras i relation till befintlig teoretisk kunskap och att bidraget kommer att vara 
konfidentiellt. Enligt Patel och Davidsson (2011:74) är även denna information viktig att uppge till 

respondenterna, gärna i flera steg, d.v.s. först information t.ex. via e-post och senare, i anslutning till 

intervjun upprepa informationen. Information om syftet, att bidragen är konfidentiella och hur bidraget 
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kommer att användas framgick i ett e-mail som skickades ut till respondenterna med inbjudan till 

intervjun. Sedan upprepades informationen innan intervjuerna startade.  
 

Goldkuhl (2011:33) menar att även om frågor formulerats innan intervjuerna bör de inte ses som ett 

avslutat arbetsmoment, utan bör formuleras löpande under hela kunskapsutvecklingen. Detta är ett 
viktigt moment i planeringen inför genomförande och dessutom ett sätt att säkerställa att de 

kunskapsbehov som formulerats under kunskapsanalysen går att definiera. Därför har uppföljande 

frågor formulerats vid behov, för att komplettera och samla mer information. Exempel på en 

uppföljande fråga från intervjuguiden är ”2.1.7.1 Varför anser du det?” och ”2.1.7.2 Vad tror du att det 
beror på?”. 

 

Fyra av sex intervjutillfällen ägde rum på Altrans kontor i Karlstad. Två av intervjutillfällena utfördes 
på Skype av praktiska skäl, eftersom de två konsulter som intervjuades på Skype befann sig på Altrans 

kontor i Göteborg. Varje intervju genomfördes individuellt och tog mellan 75 minuter och 90 minuter 

per respondent. När all data från intervjuerna sammanställts fick respondenterna granska och 
godkänna informationen för att säkerställa att deras svar stämmer överens med verkligheten och att 

ingen känslig information utlämnas i samband med publicering av studien.  

2.3 Validitet och reliabilitet 

Bryman och Bell (2015:400) menar att extern reliabilitet, d.v.s. att en identisk studie kan återskapas 

och genomföras, kan vara svårt att åstadkomma vid kvalitativa studier, eftersom det inte går att ”frysa” 

en social situation. Men Bryman och Bell (2015:400) anser att det är möjligt t.ex. i en etnografisk 

studie, om samma sociala roll upprättas av den som utför den upprepade identiska studien, som den 
som utförde originalstudien. Därmed finns möjlighet att återskapa studien som genomförts, även om 

det kan vara tidskrävande och svårt att åstadkomma exakt samma sociala situation som under 

originalstudien.  
 

Den interna reliabiliteten i studien, d.v.s. huruvida de empiriska resultaten stämmer överens med det 

teoretiska ramverket, svår att avgöra. Bryman och Bell (2015:400) menar att intern reliabilitet kan 
säkerställas genom att en etnografisk studie utförs under en längre period. En observation har 

genomförts under tre månaders tid, men eftersom majoriteten av den empiriska datan är insamlad 

under de semistrukturerade intervjuerna, finns det mycket information i analysen som inte framgår 

under observationen, utan är insamlad under en kortare period under intervjuerna.  
 

Läsaren bör även hålla i åtanke att den studie som utförts är i en relativt liten utsträckning och de 

resultat och slutsatser som presenteras kan därför inte med säkerhet generaliseras för andra liknande 
virtuella team inom distribuerade mjukvaruutecklingsprojekt. Patel och Davidsson (2011:56–57) 

menar att resultaten från fallstudier som utförts på utvalda populationer är generaliserbara i olika grad 

beroende på hur fallen är utvalda. Om ett fall väljs ut från en viss population och sedan studeras är det 
inte säkert att resultaten från just detta fall kan representera de övriga fallen i populationen som inte 

studerats. Det kan alltså diskuteras huruvida resultatet är generaliserbart och giltigt för samtliga av 

fallen. I den studie som utförts har endast sex personer intervjuats, vilket kan anses vara en mycket 

liten population. För att kunna generalisera resultaten till andra fall behöver ytterligare studier av 
liknande fall genomföras.  

2.4 Analysmodell 

Fredriksson (2017) menar att modeller ofta används för att förmedla något från verkligheten. Precis 
som vi gör kartor, som enligt Fredriksson (2017) kan ses som en modell, över vägar och berg, kan vi 

göra kartor över andra saker från verkligheten. I en akademisk studie kan en modell göras över det 

från verkligheten som behöver beskrivas eller förklaras. Oftast utförs arbetet iterativt under den 
empiriska studien och växlar mellan modellen och verkligheten. Modellen ska sedan i sin helhet kunna 

analysera verkligheten som studerats, men det är enligt Fredriksson (2017) viktigt att komma ihåg att 

modellen är en förenkling av verkligheten.  
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Även enligt enligt Patel och Davidsson (2011:22) använder sig ofta forskare av modeller för att 

åskådliggöra en teori och modellen används även sedan som länk mellan teori och empiri. Modellen är 
inte ett slutgiltigt budskap, utan en skiss där väsentliga begrepp kan relateras till varandra. För att få en 

tydlig överblick och för att strukturera den teoretiska studien används en analysmodell.  

 
En analysmodell får enligt Fredriksson (2017) inte vara för enkel, med för få egenskaper eller för få 

samband. Å ena sidan blir den då tydlig och översiktlig, men modellen kommer å andra sidan inte 

kunna visa verkligheten, utan representerar något som är för långt från den veklighet som studerats. 

Vidare menar Fredriksson (2017) att modellen heller inte bör innehålla för mycket detaljer, eftersom 
det kommer att göra modellen för svår att få en överblick över och det blir även svårt att använda 

modellen i en empirisk studie. Modellen bör därför vara en kompromiss mellan den korrekta 

verkligheten och dess detaljer och en avskalad variant av verkligheten för att det ska bli hanterbart i en 
empirisk studie. 

 

Analysmodellen i denna studie är baserad på den ostrukturerade observationen och den sonderande 
intervjun, där problemområdet identifierades och strukturerades för att sedan styrkas med 

litteraturstudien. De olika faktorerna som identifierats under litteraturstudien och stämmer överens 

med problemområdet som identifierats under observationen och den sonderande intervjun illustreras i 

analysmodellen. Den empiriska studien har sedan utförts med analysmodellen som grund, genom att 
intervjufrågor strukturerats efter analysmodellens olika delar. Även detta för att få en tydlig och 

genomarbetat struktur i studien som följer den teoretiska studien.  

 
Staehr et al. (2012:431) menar att analysmodeller är fördelaktiga vid kvalitativa studier i de fall 

studien bygger på tidigare forskning och utförs i syfte att utveckla ny lättviktig teori, eftersom den 

innehåller grundläggande koncept att utgå från i början av studien och kan ge vägledning. Det är dock 

enligt Staehr et al. (2012:431) viktigt att den som utför studien håller ett öppet sinne för kunskap 
utanför den förbestämda referensramen, d.v.s. analysmodellen. 

 

Enligt Fredriksson (2017) bör inte en enda modell användas, eftersom det kan va en begränsande 
verkan. Därför har flera koncept och modeller kombinerats från olika källor, för att matcha 

verkligheten och inte låsa studien vid en förutbestämd teoretisk grund. Vidare menar Fredriksson 

(2017) att den empiriska studien kan innebära att information som går utanför den bestämda 
analysmodellen framkommer. Slutsatser om den informationen får inte dras utan att informationens 

giltighet först studerats och granskats ordentligt.  

2.5 Datainsamling 

Den empiriska data som insamlats under studien har varit i blandade former. Under den ostrukturerade 

observationen gjordes kontinuerligt noteringar om observationerna som sedan sammanställdes i en 

dagbok. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon med respondenternas godkännande. 
Inspelningarna transkriberades sedan och sammanställdes i ett excel-dokument för att ge en tydlig 

överblick över de olika intervjusvaren från respektive respondent. Detta underlättade även analysen 

senare i studien (Bilaga 4). 

2.6 Källkritik 

Bowen (2009:33) menar att dokument som används för att insamla data och information i en studie 

ska granskas kritiskt och inte utgå från att dokumenten nödvändigtvis är korrekta eller kompletta i 

förhållande till de studier som utförts. Den som utför studien bör även, enligt Bowen (2009:33) väga 
relevansen av dokumenten mot studiens syfte, problemområde och analysmodell. Artiklar som 

används i studien bör granskas genom att se till syftet med studien som ligger till grund för artikeln, 

varför artikeln skrivits och vilka målgruppen är. Artiklar som riktar sig till forskare har använts i 
studien i första hand för primärempirin. Även böcker av välkända författare som citeras i flera 

forskningsartiklar har använts, t.ex. Hackman (1987).  
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Under sökandet efter relevant litteratur har verk från andra studenter, artiklar som inte känts relevanta 

för problemområdet och syftet med denna studie, och artiklar som inte är akademiska sållats bort. 
Patel och Davidson (2011:68) menar att ett kritiskt förhållningssätt till dokument, som används som 

grund till studien för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och skeenden, är viktigt. 

Detta för att bedöma huruvida fakta eller upplevelser är sannolika. 
 

Baserat på en ostrukturerad observation och sonderande intervju hos fallföretaget söktes flera centrala 

kärnartiklar fram som är relevanta för ämnet. I en av de forskningsartiklar som är mest centrala i 

studien citeras källor som används i mycket stor uträckning även i andra forskningsartiklar. Marlow et 
al. (2017) är en relativt nyskriven forskningsartikel och har därför inte i skrivande stund citerats i fler 

än tre andra publicerade verk. Därför har jag under litteraturstudien ställt mig kritisk till information 

och data i artikeln och, för att säkerställa att informationen är korrekt, sökt upp de källor författarna 
hänvisar till och granskat dem. Marks et al. (2011), som är en av de centrala artiklarna som används i 

studien och även av Marlow et al. (2011), är exempel på e mycket välciterad källa, då den citerats i 

andra studier över 300 gånger (Web of Science 2018). Även Hoegl och Gemuenden (2001) är en 
mycket välciterad forskningsartikel; den har hänvisats till i över 500 andra forskningsartiklar (Web of 

Science 2018).  

2.7 Etiska överväganden 

Vetenskapliga rådet (2002) har sammanställt fyra huvudkrav, som tillsammans utgör det 

grundläggande individskyddskravet. Studien har utförts med hänsyn till de kraven. 

Informationskravet uppfylls i denna studie genom att berörda individer har informerats om studiens 

syfte. Information om syftet och hur den insamlade informationen används har delats med 
respondenter, individer som varit med under observationerna och även andra individer som befinner 

sig i lokalerna där studien utförts har fått informationen. Vidare har samtliga respondenter som ställt 

upp på intervjuer tillfrågats om det och i samband med förfrågan fått information om att deltagandet är 
frivilligt.   

 

 Samtyckeskravet, som innebär att individer som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan uppfylls genom att samtliga intervjupersoner personligen har gett sitt medgivande 

för deltagande. Vidare har samtliga deltagare haft möjlighet att avbryta eller ta paus under 

intervjuerna. Även under observationerna har individer som varit påverkade eller involverade 

aktiviteter blivit informerade om undersökningen och dess syfte och i samband med det haft möjlighet 
att avböja medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att uppgifter om deltagare och deras svar på intervjufrågor 
samt agerande under observationer är till fullo konfidentiella. Med hänsyn till Konfidentialitetskravet 

är svaren anonyma och respondenterna nämns inte vid namn, utan vid omnämnande används endast 

rollnamn. Informationen lagras sedan på elektroniska enheter där endast behörig kan komma åt dem.  
Nyttjandekravet uppfylls i denna studie genom att information som insamlas under studien endast 

används för forskningsändamål. 
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3. Referensram 
I Bilaga 1: Begreppsordlista återfinns en ordlista där centrala begrepp som används i referensramen 

beskrivs med hjälp av citat från olika källor som använts i studien.  

3.1 Agila metoder 
Enligt Jansson (2015:1) används ofta termen ”agilt” som ett prefix till andra begrepp, t.ex. ”agila 

metoder” eller ”agila mjukvaruutvecklingsmetoder”. Agila metoder togs fram som ett försök att lösa 
problemet med traditionell projektledning; att göra en detaljerad plan som sedan inte kan följas, 

eftersom det inte gick att överblicka hela produkten innan utvecklingen av den påbörjats. Att arbeta 

enligt agila metoder innebär att istället organisera arbetet iterativt genom att utveckla produkten lite i 
taget för att ge utrymme för upptäckter som kräver en revidering av produkten (Jansson 2015:1). 

Det är vanligt att användningen av agila metoder inte är helt renodlad, d.v.s. att endast en av de olika 

metoderna används. Istället blandas inslag av olika metoder används från flera håll inom ett projekt. 

Agila metoder handlar om att just anpassa arbetet till de lokala behoven inom organisationen (Jansson 
2015:28). För att organisationer ska kunna göra anpassningar på lokal nivå på ett kontrollerat sätt har 

ett manifest utformats gemensamt av sjutton betydelsefulla personer inom systemutveckling: Det agila 

manifestet (Jansson 2015:29).  
 

Det agila manifestet bygger på fyra grundvärderingar (Jansson 2015:29): 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg. Relationerna mellan mjukvaruutvecklare, 

nära relationer inom teamen och nära arbetsmiljö som främjar teamkänslan ska gå före 
institutionaliserade processer och utvecklingsverktyg. 

 

Fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation. Mjukvaruutvecklingsteamets mål ska vara 
att fortlöpande ha en fungerande mjukvara, där nya versioner lanseras ofta. Koden ska hållas avskalad 

och dokumentation ska hållas på en låg nivå. 

 
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. Relationen mellan utvecklare och kunden ska vara 

viktigare än att strikt hålla ett framförhandlat kontrakt. Förhandlingsprocessen mellan utvecklare och 

kund handlar främst om att ha en hållbar relation. Agil utveckling fokuserar på att leverera affärsnytta 

från projektets början och minskar därmed risken för kontraktsbrott och uteblivna leveranser.  
 

Flexibilitet vid förändring framför att följa planering. Utvecklingsteamet (innehållande både 

mjukvaruutvecklare och kundrepresentanter) ska vara kompetenta, väl informerade och ha befogenhet 
att ta beslut vid förändringar under utvecklingsprocessen. Utvecklarna och de verktyg som används 

ska vara förberedda för att hantera förändringar som uppstår (Abrahamsson et al. 2002:13). 

3.2 Agil mjukvaruutveckling 

Agila metoder togs fram för att kringgå begräsningar i de traditionella metoderna, som innebär att 

projektet först planeras, sedan utvecklas produkten (Jansson 2015:2–3). En ny syn på 

mjukvaruutveckling spreds, där utvecklingen blev mer av ett lärande under en nödvändig evolutionär 
process. IT-system är stora och komplexa och därmed oöverblickbara. Komplexa uppgifter kan inte 

lösas med hjälp av detaljerade och avancerade algoritmer, utan kräver istället heuristiska metoder, 

d.v.s. deltagarnas kreativitet. Inom agila mjukvaruutvecklingsmetoder framhävs även ofta vikten av ett 

självstyrande utvecklingsteam. IT-branschen har tagit emot agila metoder väl och utsetts till en av de 
viktigaste trenderna och inneburit förändringar för mjukvaruutvecklingen (Jansson 2015:2–3).  

 

Abrahamsson et al. (2002:15) beskriver agil mjukvaruutveckling som en blandning mellan agila och 
process-orienterade metoder. Detta eftersom det inte finns en standardmetod som passar alla. Enligt 

Abrahamsson et al. (2002:15) är agila mjukvaruutvecklingsmetoder därför en sammansvetsning av 

lättviktiga projektledningsmetoder och människoorienterade- och kommunikationsorienterade 
metoder. Därigenom blir arbetet lättmanövrerat och effektivt. Inom agil mjukvaruutveckling föreslår 
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Abrahamsson (2002:15) att arbetet inom mjukvaruutveckling bör följa vissa utvalda delar av agila 

metoder för att få särskilt goda resultat: 

• Två till fyra personer i ett och samma rum för att få välfungerande kommunikation 

• Användarexperter på plats och korta och effektiva feedbackcykler 

• Korta etapper, mellan en till tre månader för att tillåta snabba test och buggfixar 

• Automatiserade tester, för att få en stabil kod och möjliggöra ständig förbättring. 

• Erfarna utvecklare, eftersom det ger en två till tio gånger snabbare utveckling jämfört med om 

teamet består av nyare, långsammare utvecklare.  

3.3 Virtuella team 

Baskerville och Nandhakumar (2007:17) beskriver begreppet virtuellt som något som ett ting som finns 

genom att det har en effekt eller ett resultat på de som delar samma vision eller idé. Det är ett koncept 

som producerar samma saker som något som finns i verkligheten, men det existerar ändå inte i fysisk 
form. Virtuella team är en form av virtuell verklighet, genom att själva teamet inte existerar i fysisk form, 

men finns mentalt i huvudet på de som arbetar i teamet. De delar en idé, en vision om att de är ett och 

samma team och får därför samma effekt som ett ”riktigt” team.  

 
Att arbeta distribuerat på distans är ett arbetssätt som blir allt vanligare (Hertel et al. 2005:70). O’Leary et 

al. (2002:27) listar flera exempel på hur människor samarbetat på distans längre tillbaka i tiden. 

Distribuerat arbete, d.v.s. arbete på distans, användes bland annat av romarna för två millenier sedan och 
även Katolska kyrkan arbetade distribuerat några århundraden senare. Enligt Hertel et al. (2005:71) har 

distribuerat arbete blivit både enklare, snabbare och effektivare med hjälp av den elektroniska 

kommunikationen.  
 

Uttrycket ”virtuellt” syftar till distribuerat arbete som utförs övervägande med hjälp av elektroniska 

kommunikationsverktyg (Hertel et al. 2005:71). Virtuella team kan definieras på flera olika sätt. 

Återkommande beskrivningar av vad som kännetecknar ett virtuellt team är 

• Ett antal individer arbetar helt eller delvis utanför organisationens huvudsakliga arbetsplats och 

rapporterar till samma chef Hertel et al. (2005:71) 

• Teammedlemmarna delar ansvar för resultatet (Gibson & Cohen 2003:4) 

• Teamet är beroende av elektronisk kommunikation som verktyg för att kunna kommunicera 

(Hertel et al. 2005:71; Gibson & Cohen 2003:4) 

• Ett antal individer samarbetar och interagerar med varandra för att uppnå ett gemensamt mål 

Hertel et al. (2005:71; Gibson & Cohen 2003:4) 

• Teamet består av två individer eller fler och är spridda geografiskt, d.v.s. minst en av 

teammedlemmarna arbetar på en annan plats än övriga teammedlemmar (Hertel et al. 2005:71; 

Gibson & Cohen 2003:4). 

I litteraturen som ligger till grund för denna studie används både begreppen distribuerat team och virtuellt 

team växelvis. Jag har inte hittat någon källa som klargör skillnaden mellan begreppen virtuellt team och 

distribuerat team, men min tolkning baserat på litteraturstudien är följande: Ett virtuellt team är ett antal 

individer som arbetar distribuerat i ett team och uppnår därmed en känsla av att vara ett team, trots att 

individerna inte befinner sig på samma plats. Fortsättningsvis, kommer därmed endast begreppet virtuellt 

team att användas i denna uppsats. Figur 1 visar en illustration av hur ett virtuellt team kan fungera.  

 



11 

 

 
Baskerville och Nandhakumar (2007:18) menar att ett virtuellt team endast kan existera om det även kan 

fungera som ett traditionellt team och benämner fenomenet växlingsförmåga (Switching Capability). 

Baskerville och Nandhakumar (2007:18) menar även att en organisation skulle kunna ses som en 
sammansättning av flera virtuella arbetsteam. Teamen ska därmed kunna gå från virtuellt, till traditionella 

och tillbaka igen och ge organisationen möjlighet att sätta ihop team efter behov (Gibson och Cohen 

2003:3). 

3.4 Input 

Input i ett teams kommunikationsprocesser är enligt Marlow et al. (2017:579) karaktärsdrag hos 

teamet som kan påverka teammedlemmarnas engagemang i kommunikationen. Begreppet Input är en 
del av ett ramverk som kallas ”input-process-output”-ramverket (Ilgen et al. 2005:519). 

 

Mångfald i teamet syftar till en mängd olikheter hos teammedlemmarna och är enligt Marlow et al. 

(2017:279) en särskilt framträdande faktor vid studier av virtuella team. Olikheterna kan vara olika 
värderingar, kön, tro, etnicitet, kultur, erfarenheter eller den information teammedlemmarna innehar. 

Dessa olikheter kan sedan främja eller hämma kommunikationsprocesser (Marlow et al. 2017:280). 

Mångfalden i teamet kan, enligt Marlow et al. (2017:280) tillsammans med kommunikationen påverka 
teamets prestanda genom att kultur, språk och kunskap försvårar för teammedlemmarna att förstå 

varandra. Kommunikationsfrekvensen kan påverkas genom att teammedlemmarna i team med hög 

mångfald troligen kommunicerar mindre med varandra och därmed får mindre möjligheter att reda ut 
misstag och därmed minskar även kommunikationskvaliteten.  

 

Beaty et al. (2001:125) menar att olika personlighetsdrag hos teammedlemmarna påverkar 

arbetsresultaten, men endast till en viss grad. Ett brett spektrum på olika personlighetsdrag har en 
relativt liten inverkan på arbetsresultatet i sin helhet.  

 

Enligt Beaty et al. (2011:128) finns det svaga och starka situationer. Starka situationer är situationer 
där ett visst beteende förväntas av individer. Det finns normer som säger hur en individ bör agera och 

hur övriga individer ska reagera och miljön stödjer inlärning av vilka beteenden som är önskvärda. I 

svaga situationer är det är istället oklart vilka normer som råder och det finns inget eller litet stöd för 

vilka beteenden som förväntas och är önskvärda från individerna. Styrkan i en situation avgör alltså, 
enligt Beaty et al. (2001:128) huruvida det finns utrymme för individer att tolka och avgöra vilket 

beteende som är lämpligt. Enligt Marlow et al. (2017:583) framträder också individers olika 

personligheter mindre i starka situationer, oavsett vilken personlighetstyp individen har, eftersom det 
finns starka normer som talar om hur en individ ska bete sig. Teammedlemmarna kommer alltså att 

Figur 1: Illustration av ett virtuellt team.  

Källa: Författaren.  



12 

 

bete sig liknande i starka situationer. Det kommer istället, enligt Marlow et al. (2017:583), finnas en 

större variation i beteende i svaga situationer, eftersom det inte finns normer för vilket beteende som är 
lämpligt. Marlow et al. (2017:283) menar att en situation där individer är beroende av varandra är ett 

exempel på en stark situation, eftersom det finns en förväntan hos teammedlemmarna att alla kommer 

att bidra till teamets gemensamma mål.  
 

Enligt Gibson och Cohen (2003:25) är individers bakgrund och bredd på erfarenheter en av flera 

faktorer som bidrar till en gemensam förståelse för teamets uppgift, vad som förväntas av teamet och 

vilka mål som ska uppnås i projektet. Att arbeta på distans kan enligt Gibson och Cohen (2003:28) 
innebära olikheter i teamet, eftersom distansen kan innebära olika kulturer, både regionala och 

organisationsmässiga kulturer. Om teammedlemmarna är upplärda på olika platser kan de även ha 

olika syn på arbetet, hur det ska utföras och hur processerna ska se ut.  
 

Ett virtuellt team har, enligt Gibson och Cohen (2003:28), i regel en högre grad av mångfald. Team 

med hög grad av mångfald kommer ha flera olika perspektiv och därmed mindre delad förståelse för 
uppgiften, målen och förväntningar än ett team med mindre grad av mångfald. Marlow et al. 

(2017:586) föreslår att i traditionella team spelar kommunikationskvaliteten en stor roll i relationen 

mellan teamets mångfald och teamets prestanda, medan kommunikationskvaliteten spelar en mindre 

roll i samma relation för de virtuella teamen.  
 

Ett annat perspektiv på mångfaldens inverkan vad gäller informationsmångfald bland 

teammedlemmarna är att de istället skulle kunna ha en större benägenhet att utbyta information, men 
om teammedlemmarna inte lyckas kommunicera informationen till varandra, kommer de att begränsas 

av sina individuella perspektiv. Vidare menar Marlow et al. (2017) att team med 

informationsmångfald och annan mångfald, såsom kulturell mångfald eller olika personlighetstyper 

behöver utbyta korrekt information, d.v.s. information av hög kvalitet. Om informationen inte 
stämmer kan kommunikationen dock ha en omvänd effekt och istället påverka teamets prestanda 

negativt, eftersom det blir svårt att koordinera arbetet om teammedlemmarna inte har förståelse för 

varandras tillvägagångssätt och problemlösning. Om kommunikationskvaliteten istället är hög 
kommer teamets prestanda att påverkas positivt, då olika perspektiv och angreppssätt vid 

problemlösning kan ge värdefulla insikter hos teammedlemmarna.  

3.5 Teamkommunikation 

När teammedlemmarna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål är kommunikation en viktig del av 

interaktionsprocessen och en kanal för informationsutbyte, speciellt för virtuella team (Marks et al. 

(2000:972). Desanctis och Monge (1998:696) menar att en lyckad kommunikation bygger på att de 
olika parterna i kommunikationen upprättar en gemensam förståelse och att de är fysiskt och språkligt 

närvarande för att kunna interagera med varandras kunskaper och erfarenheter. Detta skulle kunna 

innebära att elektronisk kommunikation påverkar kommunikationen negativt. Motsatsen till 
elektronisk kommunikation i denna studie anses vara kommunikation som sker direkt mellan personer 

som träffas fysiskt och kommer att benämnas som ”muntlig kommunikation” hädanefter.  

 

Det finns enligt Desanctis och Monge (1998:696) tvetydiga resultat i flera av de studier som utförts i 
fråga om elektronisk kommunikation har en negativ inverkan på teamkommunikationen. Medan det 

finns resultat som visar på att det blir svårare att tolka information och få respons under elektronisk 

kommunikation, finns även resultat som visar att visuell kontakt under kommunikationen kan påverka 
kommunikationen negativt. I studier där visuell kontakt tagits bort under kommunikationen visar 

resultat på att kommunikationen istället effektiviseras och möjligheten att tolka information förstärks 

när onödiga visuella stimuli tas bort.  

 
Marlow et al. (2017:575) menar att forskningen inom faktorer som bidrar till teamets effektivitet ökat, 

där teamkommunikation identifierats som en faktor som förstärker teamets prestation. Det finns enligt 

Marlow et al. (2017:576) flera tidigare studier som visar på flera utmaningar i samband med 
elektronisk kommunikation. Forskare har gjort upptäckten att virtuella team kräver längre tid för att 
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slutföra arbetsuppgifter, vilket skulle kunna bero på tidsfördröjningar och asynkron i vissa 

kommunikationsverktyg (Marlow et al. 2017:576). Det finns även forskning som visar att virtuella 
team fokuserar bättre på att kommunicera angående uppgiften än traditionella team, d.v.s. team som 

arbetar på samma plats, medan annan forskning visar att teamen inte skiljer sig nämnvärt åt när det 

kommer till fokus på uppgiften (Marlow et al. 2017:576). Men Marlow et al. (2017:576) menar att 
studierna gett tvetydiga och inkonsekventa resultat och att virtuella team och inverkan på deras 

prestation kan vara mer komplex än forskare tidigare trott.  

 

3.5.1 Kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym 
Med kommunikationsfrekvens menar Marlow et al. (2011:577) den mängd av kommunikation som 

sker genom olika kanaler. Detta är ett vanligt sätt att mäta kommunikationen i flera av de studier som 
tidigare utförts. Det är enligt Marks et al. (2000:972) dock viktigt att inte lägga allt fokus på frekvens 

och kvantitet inom kommunikation, eftersom det i slutändan inte är antalet ord som 

teammedlemmarna utbyter som spelar roll, utan hur värdefull informationen de utbyter är. Marlow et 
al. (2017:577) menar att detta visar på att frekvent kommunikation, inte nödvändigtvis behöver leda 

till ökad prestanda hos teamet. Även en studie inom militär psykologi och operativ effektivitet, som 

Espevik et al. (2006:27) utfört tyder på detta. I studien framgår att ett teams prestanda påverkas 
positivt, även om kommunikationen är mindre frekvent om teammedlemmarna känner varandra.  

 

Nuevo et al. (2011:67) menar att frekventa möten ska hjälpa till att bygga upp en välfungerande 

koordination i teamet. I det fall det inte är möjligt att hålla frekventa möten bör dokumentation 
komplettera mötena. Därigenom kan alla teammedlemmar enkelt kan följa projektet. Detta t.ex. genom 

att de teammedlemmar som kan närvara vid mötet dokumenterar allt och tillhandahåller till resterande 

teammedlemmar. I en studie av Entin och Serfaty (1999:313)  framgår dock att även team med 
begränsade möjligheter till kommunikation kan prestera effektivt tack vare delad kognition. Om 

teammedlemmarna har kompatibla metoder att hantera uppgifter och bete sig i arbetet mot teamets 

mål, kommer de ha förståelse för hur resterande teammedlemmar kommer att agera i vissa situationer, 
även utan att de kommunicerar med varandra.  

 

Enligt Desanctis och Monge (1998:695–696) ökar frekvensen av teamkommunikation när den sker 

elektroniskt jämfört med muntlig kommunikation. Enligt Desanctis och Monge (1998:696) blir 
kommunikationen också mindre effektiv i de fall den sker elektroniskt, eftersom det krävs högre grad 

av ordväxling mellan teammedlemmarna för att lösa en uppgift med hjälp av elektronisk 

kommunikation. Desanctis och Monge (1998:696) menar att muntlig kommunikation generellt sett är 
en snabbare metod, även i de fall uppgiften som ska lösas är simpel. Att ta beslut och åstadkomma 

koncensus är ett exempel på en uppgift som tar längre tid vid elektronisk kommunikation. 

 

3.5.2 Kommunikationskvalitet 
Med kommunikationskvalitet menar Marlow et al. (2017:577) graden av klarhet, noggrannhet, 

effektivitet och fullständighet som kommunikationen innehar. Detta är, förutom frekvens, ett vanligt 
sätt att mäta kommunikationen inom ett team. Enligt Marlow et al. (2017:577) är dock kvalitet att 

föredra framför frekvens, då kvalitet är av större vikt för virtuella team än frekvens. Frekvens bör dock 

inte uteslutas helt, eftersom det är en viktig del av kommunikationsprocessernaen. Marks et al. 
(2000:972) menar att kommunikationens kvalitetsgrad har en tydlig inverkan på ett teams prestanda, 

speciellt i nya miljöer.  

 
En viktig del av kommunikationskvaliteten är enligt Marlow et al. (2017:579) att avsändaren, d.v.s. 

den som vill kommunicera och förmedla något till övriga teammedlemmar, följer upp och kontrollerar 

att övriga teammedlemmar har mottagit och förstått informationen. I ett koncept som kallas ”closed-

loop communication” definieras tre steg som säkerställer att informationen nått fram:  
 

• En teammedlem skickar ett meddelande.  

• En annan teammedlem mottar meddelandet. 
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• Den första teammedlemmen följer upp och säkerställer att meddelandet gått fram och att den 

andra teammedlemmen förstått informationen (Marlow et al. 2017:323).  

3.5.3 Kommunikationsinnehåll 
Kommunikationsinnehåll syftar enligt Marlow et al. (2017:579) till det faktiska innehållet i en 
kommunikation. I kommunikationen finns generellt två typer av innehåll: uppgiftsorienterat innehåll, 

d.v.s. kommunikation som hålls i syfte att utföra en uppgift, eller relationsorienterat innehåll, d.v.s. 

innehåll i syfte att bygga personliga relationer. Den uppgiftsorienterande kommunikationen är viktig 

för att utbyta viktig information som är relevant för problemlösning, men kommunikation med 
relationsorienterat innehåll är nog så viktigt för att teammedlemmarna ska utveckla sammanhållning 

och tillit (Marlow et al. (2017:579). Om kommunikationen innehåller information som är 

relationsorienterad stärks de känslomässiga banden mellan teammedlemmarna, vilket främjar det 
framväxande tillståndet tillit. Det är dock enligt Marlow et al. (2017:579) oklart exakt hur mycket 

kommunikationsinnehållet påverkar teamets resultat i slutändan.  

 
Enligt Chidambaram (1996:144) har team som kommunicerar elektroniskt till en början mindre 

personliga relationer till varandra jämfört med traditionella team som arbetar på samma plats. 

Chidambaram (1996:144) menar att detta kan bero på att det tar längre tid att t.ex. skriva istället för att 

använda muntlig kommunikation och därmed utbyts mindre relationsorienterad information till förmån 
för den uppgiftorienterade informationen. De virtuella teamen, som kommunicerar elektroniskt, 

kommer dock också att kunna utveckla sätt att kommunicera om personliga saker. Även om det kan ta 

längre tid, kan de alltså, enligt Chidambaram (1996:144), utveckla samma nära relationer som ett 
traditionellt team. 

3.6 Framväxande tillstånd 

Framväxande tillstånd inom ett virtuellt team är dynamiska och viktiga tillstånd som skapas genom 
teammedlemmarnas kommunikation. Framväxande tillstånd tillhör en gruppering av motiverande, 

kognitiva och emotionella teamtillstånd (Marlow et al. (2017:323). Marlow et al. (2017:580) menar att 

de framväxande tillstånden är en kritisk faktor för att ett virtuellt team ska fungera. De framväxande 
tillstånden skapas i samband med interaktion mellan teammedlemmarna och är en del av 

omvandlingsprocessen från input till teamets arbetsresultat. Tillit och Mentala modeller är de två 

främsta tillstånden inom virtuella team (Marlow et al. (2017:323). 

 

3.6.1 Tillit 
Tillit syftar enligt Marlow et al. (2017:580–582) till en gemensam och ömsesidig tilltro inom teamet: 
att övriga teammedlemmar gör sitt bästa för att utföra åtaganden, är ärliga när de säger att de kan - 

eller inte kan - utföra åtaganden och inte utnyttjar övriga teammedlemmar när tillfälle ges. Nyckeln till 

Tillit är, enligt Marlow et al. (2017:581), kommunikationskvalitet och mycket interaktion av personlig 
natur bland teammedlemmarna. Utvecklingen av tillit mellan teammedlemmarna är speciellt beroende 

av mängden interaktion genom muntlig kommunikation i början av teamets arbete och därmed har 

traditionella team ett övertag i utvecklingen av tillit jämfört med ett virtuellt team. Vidare menar 
Marlow et al. (2017:582) att det finns ett tydligt samband mellan tillit och teamets prestanda bland 

virtuella team och att virtualitet kräver tillit för att fungera. Tillit gentemot övriga teammedlemmar gör 

att oro för att uppgifter inte skulle slutföras minskar och gör att teammedlemmarna tillåter sig att vara 

beroende av varandra för att nå det teamets gemensamma mål.  
 

Sarker et al. (2011:275) och Baskerville och Nandhakumar (2007:18) menar att tillit är särskilt 

betydelsefullt för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete i teamet. Men Tillit är även speciellt 
problematiskt i virtuella team (Sarker et al. 2011:275, Puranova 2014:18). Enligt Sarker et al. 

(2011:275) kan detta bero på att teammedlemmarna ofta är geografiskt spridda, inte känner till 

varandras bakgrund, inte har något socialt sammanhang och sköter kommunikationen elektroniskt med 
få tillfällen där teamen möts i verkligheten. Vidare menar Sarker et al. (2011:284) att ett virtuellt team 

ofta sätts samman för att utföra gemensamma uppgifter inom ett projekt och det faktum att det 

virtuella teamet existerar tillfälligt, under en tidsbegränsad period, öppnar upp för risker. 
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Teammedlemmar kan t.ex. utnyttja varandra eller beter sig otillförlitligt genom att undvika uppgifter, 

låta övriga teammedlemmar utföra arbete åt dem och därmed inte bidra med nytta till projektet. För att 
klara av att utföra uppgifterna tillsammans finns stora beroenden mellan teammedlemmarna (Sarker et 

al. 2011:284). Marlow et al. (2017:581) menar att de faktorer som bidrar till att tillit uppstår också är 

de som är problematiska. Teamkommunikation är en av de faktorerna. Teammedlemmar inom 
virtuella team har svårt att utveckla högkvalitativa, personliga relationer med varandra, på grund av 

svårigheter att hålla informella diskussioner med varandra där personlig- och icke-jobbrelaterad 

information utbyts.  

 
Puranova (2014:19) menar att ett arrogant beteende hos teammedlemmar med högre status gentemot 

teammedlemmar med lägre status skulle kunna ligga till grund för bristande tillit. Detta ska enligt 

Puranova (2014:19) i sin tur kunna påverka möjligheten att bygga upp en fungerande relation mellan 
teammedlemmarna.  

 

Marlow et al. (2017:581) menar att förutsägbar och snabb återkoppling är en viktig del för att bevara 
tillit genom teamprocessen. Om kommunikationen blir alltför sporadisk kan teammedlemmar börja 

tvivla på om övriga teammedlemmar engagerar sig i arbetet och tappa tillit till varandra. Vidare menar 

Marlow et al. (2017:581) att risken för att teammedlemmarna ska tappa tillit för varandra kan 

reduceras genom att teammedlemmar som under perioder kommer ha svårt att vara tillgängliga och 
kommunicera, förvarnar resterande teammedlemmar.  

 

Inom virtuella team kommunicerar individerna främst elektroniskt och har därför endast 
teamkommunikationen att utgå från för att tolka varandras beteende, som sedan ligger till grund för 

huruvida individerna uppfattar och känner tillit till varandra (Sarker et al. (2011:284). Det är inte 

ovanligt att virtuella team i själva verket är en hybrid av ett traditionellt team och ett virtuellt team, där 

teamet t.ex. är uppdelat med flera teammedlemmar på två olika platser. Medlemmarna interagerar med 
varandra under personliga möten efter sitt eget tycke och behov (Sarker et al. 2011:284). En 

hybridversion av virtuella team kan skilja sig från de team som är renodlade virtuella team, d.v.s. team 

som endast arbetar helt enskilt på distans, eftersom de teammedlemmar som har möjlighet att 
interagera personligen, kan komma att agera annorlunda. Verktygen för kommunikation på distans 

används mindre, vilket i sin tur troligen leder till andra utfall i teamens resultat Sarker et al. 

(2011:299). Vidare menar Sarker et al. (2011:300) att trots att virtuella team, som huvudsakligen 
använder sig av elektronisk kommunikation kan uppleva svårighet att knyta an till övriga 

teammedlemmar, men upplever istället, i det långa loppet positiva känslor gentemot övriga 

teammedlemmar. Teammedlemmar i traditionella team uppvisar enligt Sarker et al. (2011:300) inte 

samma positiva känslor gentemot varandra, även om de har lättare att knyta an till varandra till en 
början. 

 

Sarker et al. (2011:300) menar att beteendet under kommunikationen mellan teammedlemmarna i ett 
virtuellt team inte behöver skilja sig avsevärt från ett traditionellt team, eftersom tekniken som 

används för elektronisk kommunikation är tillräcklig välutvecklad och avancerad för att flera medier 

ska kunna användas samtidigt under kommunikationen. Nuevo et al. (2011:67) menar att den bästa 
kommunikationen, enligt agila principer, är muntlig kommunikation. Ögonkontakt under samtal tillför 

mer information och underlättar tolkning av konversationen. Därför behövs verktyg som möjliggör 

ögonkontakt, t.ex. ett videokonferensverktyg. inom de virtuella teamen. 

 
Enligt Chidambaram (1996:148) arbetar ett team med en känsla av sammanhållning arbetar hårdare 

mot teamets mål, sätter större press på teammedlemmar att anpassa sig efter gruppnormer och är 

generellt mer tillfredsställda med arbetet jämfört med de grupper som känner lite -eller ingen- 
sammanhållning.  

 

3.6.2 Mentala modeller  
En mental modell är en kunskapsstruktur som hjälper människor förstå och förutse hur något fungerar 

(Marks et al. (2000:973).  Med mentala modeller syftar Marks et al. (2000:973) specifikt på 
teammedlemmarnas bild av hur ett team ska arbeta för att lösa uppgifter tillsammans. En mental 
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modell kan delas och vara gemensam för flera teammedlemmar. En gemensam mental modell mellan 

teammedlemmarna är viktigt för teamets arbetsförmåga och prestanda och har en positiv inverkan på 
ett teams kommunikationsprocesser och prestanda.  

 

Marlow et al. (2017:582) menar att mentala modeller uppstår i samband med interaktion mellan 
teammedlemmarna och kan därmed påverkas negativt av bristande kommunikation, eftersom virtuella 

team ofta uppvisar mindre flytande konversationer och kommunikation av lägre kvalitet. Enligt 

Marlow et al. (2017:582) utvecklas mentala modeller bäst i samband med uppgiftsorienterad 

kommunikation av hög kvalitet.  
 

Gibson och Cohen (2003:8) beskriver mentala modeller, men benämner det som delad förståelse 

(shared understanding): 
 

”Shared understanding is the degree of cognitive overlap and commonality in beliefs, 

expectations, and perceptions about a given target. Virtual teams need to develop this 

shared understanding about what they are trying to achieve (their goals), how they will 

achieve them (work and group processes), what they need to do (their tasks), and what each 

team member brings to the team task (member knowledge, skills, and abilities). Gibson och 

Cohen (2003:8).” 

 
Att ha liknande bakgrund, liknande erfarenheter, möjlighet att kommunicera och dela information 

samt utveckla en teamkänsla är enligt Gibson och Cohen (2003:25) några faktorer som kan bidra till 

gemensamma mentala modeller. Individer som har samma utbildning, arbetar inom samma 

organisation eller varit involverade i samma aktiviteter har därför en högre grad av gemensamma 
mentala modeller. Gibson och Cohen (2003:25) menar även att en delad förståelse kan åstadkommas 

genom att teamet upplever saker och delar erfarenheter tillsammans. Vid en gemensam upplärning av 

ett team, t.ex., får teamet möjlighet att skapa en delad förståelse för en uppgift och även en överblick 
över teamets olika kompetenser. Ju fler erfarenheter teamet delar tillsammans, desto högre grad av 

delad förståelse utvecklar teamet. Ett team som arbetat länge tillsammans bör därför ha lättare att 

utveckla en delad förståelse (Gibson & Cohen 2003:25). Dock menar Gibson och Cohen (2003:32) att 
även om likasinnade individer med liknande bakgrund har lättare att hantera eventuella olikheter och 

lösa problem tillsammans, är det inte alltid praktiskt. Ett produktutvecklingsteam bör t.ex. vara 

tvärfunktionellt för att främja innovation. Dessutom är det en fördel om ett utvecklingsteam kan se 

olika perspektiv och representera eller identifiera behoven hos olika målgrupper.   
 

Träning inom teaminteraktion syftar inte till att få teamen att utföra uppgifter med bättre resultat, utan 

att arbeta bättre som team, genom att vända sig till teammedlemmarnas kunskapsstrukturer. Team som 
får träna på teamwork kan utveckla bättre gemensamma mentala modeller än team som inte har 

möjlighet till träning inom teaminteraktion Marks et al. (2000:974). Enligt Entin et al. (1999:313) är 

teamets prestationsförmåga och koordination i form av mentala modeller en lovande inriktning inom 

teamträning, eftersom gemensamma mentala modeller av teammedlemmarnas individuella förmågor 
och uppgifter främjar utvecklingen av en systemmodell. Att träna på interaktion genom att utföra 

uppgifter effektivt kan enligt Marks et al. (2000:974) hjälpa ett team att arbeta bättre tillsammans och 

är extra kritiskt i de fall uppgiften eller uppgifterna som ska utföras är i en ny, okänd eller dynamisk 
miljö. Entin et al. (1999:313) menar att teamet utvecklar gemensamma mentala modeller under 

perioder med låg arbetsbelastning eller låg stressnivå, för att sedan använda dem som mest under 

perioder med hög stress och arbetsbelastning.  
 

Hackman (1987:323) menar att ett teams effektivitet är beroende av hur mycket teammedlemmarna 

anstränger sig för att utföra arbetet gemensamt, den kunskap teammedlemmarna tillför vid utförandet 

och huruvida utförandet lämpar sig för att få det resultat teamet eftersträvar. 
 

Men en mental modell av en uppgift behöver det inte betyda att den delade mentala modellen helt 

säkert kommer att främja kommunikationsprocesserna och prestandan. Den mentala modellen behöver 
även vara korrekt, d.v.s. den kunskap som teammedlemmarna innehar och utgår från när de formar en 



17 

 

gemensam mental bild, behöver vara rätt för den kontext uppgiften utförs i. Om ett team har en 

gemensam och korrekt mental modell av vad som förväntas av dem, kommer de att kunna handla 
effektivt därefter. Skulle den mentala modellen vara gemensam men inkorrekt, d.v.s. inte stämma med 

de krav som ställs på teamet från omgivningen, kan det ha en stor negativ effekt på teamet (Hackman 

1987:323). Den mentala modellen kan påverkas av två faktorer: en ledares kommunikation och träning 
inom teaminteraktion. (Marks et al. 2000:973). 

 

En ledares kommunikation, d.v.s. utbyte och överföring av information i t.ex. verbal, skriftlig form 

eller genom kroppsspråk och ansiktsuttryck är en viktig del av en ledares beteende. I nya, osäkra 
miljöer kommer teammedlemmarna att söka sig till sin ledare för att få hjälp att tolka och organisera 

information och därav har ledarens kommunikation en inverkan på teammedlemmarnas mentala 

modeller (Marks et al. 2000:973) 

3.7 Kommunikation och tillit 

Kommunikation och tillit ses, enligt Sarker et al. (2011:284), ofta som två helt olika delar inom 

beteende, men hör ihop och samspelar när det kommer till virtuella team. Vidare menar Sarker et al. 
(2011:274) och Marlow et al. (2017:581) att kommunikation och tillit är av stor vikt inom virtuella 

team, men (Sarker et al. 2011:274) menar även att det råder fortfarande en del oklarheter inom 

området, då relationen mellan tillit och kommunikation och sambandet med ett projekts resultat ännu 
inte är tydlig. Enligt Marlow et al. (2017:581) är alla delar av kommunikationsprocesserna viktiga för 

att utveckla Tillit: Kommunikationsfrekvens, Kommunikationskvalitet och Kommunikationsinnehåll. 

Det är dock svårt att säga om någon av de olika delarna är utmärkande, eftersom de olika faktorerna 

inte existerar enfaldigt. 
 

Graden av tillit kan påverkas negativt om teammedlemmarna inte upplever att de får svar från övriga 

teammedlemmar inom rimlig tid, alltså om kommunikationsfrekvensen är låg (Marlow et al. 
(2017:581). 

 

Ett virtuellt team är beroende av att kunna interagera och kommunicera elektroniskt för att kunna 
existera (Sarker et al. 2011:284). Inom den elektroniska kommunikationen skapas beteenden, 

relationer och regler, men framförallt tillit, genom teammedlemmarnas beteende när de kommunicerar 

med varandra (Sarker et al. 2011:284, Baskerville & Nandhakumar 2007:18).  

 
Vidare menar Sarker et al. (2011:284) att kommunikation hjälper teammedlemmarna att avgöra vilka 

egenskaper de övriga teammedlemmarna är, vilket är avgörande för huruvida en individ väljer att lita 

på en annan eller inte. Individerna kommunicerar med varandra och bygger med tiden upp tillit genom 
att dela personlig information och interagera med varandra. Kommunikation utgör därmed grunden för 

teammedlemmarnas beteende, som skapar eller raserar tillit (Sarker et al. 2011:284). Nuevo et al. 

(2011:67) menar att sociala relationer mellan teammedlemmarna kan uppstå med hjälp av fysiska 
träffar eller rent av genom att teamen arbetar på samma plats i början av projektet för att sedan delas 

upp.  

3.8 Output 

Resultatet av ett teams arbete mäts ofta i teamets effektivitet och benämns enligt Marlow et al. 

(2017:585) som Output. Resultatet av ett projekt och huruvida det är lyckat kan räknas ut med hjälp av 

många olika variabler (Hoegl & Gemuenden 2001:438). Ett sätt att dela upp resultatet är, enligt 

Hackman (1987:323), genom att se till Uppgiftsrelaterade resultat och Personrelaterade resultat. 
Hackman (1987:323) menar att kriterierna teamets resultat, teamet som produktiv enhet och effekten 

teamupplevelsen har på individerna kan användas för att utvärdera teamets effektivitet. Att inkludera 

personliga och sociala kriterier i definitionen av effektivitet kan anses okonventionellt, eftersom 
effektiviteten normalt mäts systemmässigt. Resultatet av teamets arbete är dels beroende av gruppens 

prestanda, men även sociala och personliga kriterier spelar in (Hackman 1987:323). 
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3.8.1 Uppgiftsrelaterade resultat 
Teamets resultat, d.v.s. den producerade produkten (även kallad output) ska enligt Hackman 

(1987:323) möta - eller överskrida - de mål som mottagaren eller den som utvärderar resultatet 
beslutat. Om kunden eller chefen, som utvärderar resultatet, inte godtar det, kommer heller inte 

prestationen att anses som effektiv (Hackman, 1987:323). 

 
Jenko och Roblek (2016:151) menar att ett högpresterande team kännetecknas av ett antal individer 

med specifika roller och uppgifter. Individerna kompletterar varandra med olika kompetenser och 

arbetar väl koordinerat mot ett gemensamt mål. Teamet uppvisar konstant exemplariskt samarbete och 
innovation som leder till resultat av hög kvalitet.  

 

I studier är det enligt Hackman (1987:323) relativt enkelt att mäta gruppens uppgiftsrelaterade resultat 

genom att räkna antal rätta svar på frågor, mäta tiden det tar att uppföra en uppgift eller se hur korrekt 
uppgiften är utförd). Men det är inte alltid det finns vare sig tydliga mätvärden eller rätta svar på 

uppgifter som utförs inom en organisation.  

 
Enligt Rajni (2017:29–32) är teamprestanda en nödvändig byggsten i en organisation och syftar till 

den grad ett team uppnår olika mål gällande kvalitet, kostnad och tid. Hoegl och Gemuenden 

(2001:438) menar att projekts utfall ofta mäts i effektivitet, vilket dels kan mätas i form av kvalitet på 

projektets resultat, d.v.s. hur hög kvalitet en framtagen produkt har i förhållande till hur hög kvalitet 
produkten var tänkt att vara från början. Effektivitet kan även, enligt Hoegl och Gemuenden 

(2001:438) mätas i form av teamets förmåga att hålla tidsscheman och budget, d.v.s. huruvida 

produktion av en produkt påbörjas på en bestämd dag och håller som inom ramen för den 
förutbestämda budgeten.  

 

I ett projekt beror uppfattningen om huruvida projektet är lyckat eller ej, enligt Hoegl & Gemuenden 
(2001:438), på individen som utför utvärderingen. Att sätta upp tydliga prestationsmål för ett projekt 

kan dessutom vara svårt, eftersom det i början av ett projekt är komplext och oklart vad målen är. 

Därmed kan det vara en fördel att mäta teamets prestationer ur flera perspektiv, däribland företaget, 

organisationen, kunden och teamet.  
 

Entin et al. (1999:313) menar att teamets prestanda är beroende av att teamet har korrekta mentala 

modeller. Då kan teamet med hjälp av implicit koordination hålla hög prestanda även under stress. Är 
de mentala modellerna inte korrekta kommer höga stressnivåer istället att sänka prestationsnivåerna.  

 

3.8.2 Personrelaterade resultat 
Teamtillfredsställelse syftar till graden av tillfredsställelse i teamen sett till arbetets resultat 

(Chidambaram 1996:149), hur väl teamet fungerar (Marlow et al. 2017:585, Hackman 1987:323) och 
beslutstagande (Baltes et al. 2002:166, Chidambaram 1996:150). 

 

När teamet utfört sitt arbete finns det enligt Hackman (1987:323) mer resultat att se till och utvärdera 

än själva produkten som producerats. Teamet som arbetat tillsammans kommer i många fall att 
fortsätta arbeta ihop och interagera med varandra. Det som händer inom gruppen påverkar 

teammedlemmarnas vilja -eller ovilja- att fortsätta arbeta tillsammans (Hackman, 1987:323). Den 

sociala process som pågår under utförandet av en uppgift bör antingen upprätthålla -eller förstärka- 
teamets förmåga att kunna arbeta tillsammans. I vissa fall har teamet ett självdestruktivt arbetssätt där 

det ”bränner upp” sig under utförande av uppgiften. Produkten som teamet producerat kan fortfarande 

vara fullt acceptabel, men det går inte att påstå att teamet varit en effektivt producerande enhet 

(Hackman 1987:323). Hertel et al. (2005:86) menar dock att tillfredsställelsen ofta är i linje med 
teamets prestation, d.v.s. om teamet känner tillfredsställelse är resultatet av arbetet ofta gott och vice 

versa.  

 
Enligt Marlow et al. (2017:585) är graden tillfredsställelse viktig för att teamet ska fungera bra och 

motiverar teamet till effektivitet. Men tillfredsställelsen har en tendens att minska i takt med graden 

virtualitet i teamet ökar. Baltes et al. (2002:166–171) menar att elektronisk kommunikation, genom 
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chat, e-post och videokonferens, kan ha en effekt på teamets tillfredsställelse gällande besluttagande 

och processen till de tagna besluten. Speciellt i de fall gruppen består av fyra eller fler individer visade 
en metastudie att tillfredsställelsen var lägre än i de fall gruppen bestod av tre personer eller färre. 

Framförallt skilde sig resultaten från ett traditionellt team jämfört med ett distribuerat team, genom att 

de virtuella teamen visade lägre grad av tillfredsställelse. Den lägre graden tillfredsställelse kan, enligt 
Baltes et al. (2002:173), bero på att det är svårare att koordinera teammedlemmarna vid elektronisk 

kommunikation, samtidigt som beslutsprocessen saknar social kontext, vilket kan leda till frustration 

hos teammedlemmarna.  

 
Enligt Marlow et al. (2017:585) bör teamets tillfredställelse kunna hållas på en högre nivå med hjälp 

av teamkommunikation. Hertel et al. (2005:86) och Marlow et al. (2017:585) menar att om teamet får 

möjlighet att mötas personligen i början av samarbetet och kan kommunicera om icke-jobbrelaterade 
ämnen kommer de utveckla en mer konstruktiv konflikthantering, vilket har en positiv inverkan på 

teamets tillfredsställelse. Även tydliga mål, d.v.s. en tydlig riktning för vad som förväntas av teamet 

och att teammedlemmarna känner till varandras kvaliteter, intressen och personligheter, kan enligt 
Marlow et al. (2017:585) åstadkommas genom kommunikation. Tydliga mål och kännedom om 

varandra inom teamet bidrar sedan till teamets tillfredställelse. Genom att teammedlemmarna 

interagerar och kommunicerar med varandra, definierar teamroller, normer och utvecklar 

gemensamma mentala modeller, stärks även teamtillfredsställelsen (Marlow et al. (2017:585). 
 

Teammedlemmarnas upplevelse under teamets arbete bör, på ett balanserat vis, tillfredsställa 

teammedlemmarnas personliga behov. Om delaktigheten i teamet t.ex. håller teammedlemmarna från 
att utföra de saker de vill eller behöver kommer produktens kostnad sett till individnivå vara för hög. 

Samma sak gäller om gruppmedlemmarnas upplevelse av teamet är negativt, d.v.s. om individen 

känner avsky eller besvikelse gentemot teamet (Hackman 1987:323). 

 
Chidambaram (1996:149) menar att en vanlig faktor i den socioemotionella tillfredsställelsen hos ett 

team är beroende av hur mycket teammedlemmarna kommunicerat tidigare och deras inställning till 

uppgiften. Vidare menar Chidambaram (1996:149) att tillfredställelse skulle kunna växa fram med 
tiden, i takt med ökad interaktion som bidrar till en större sammanhållning och högre grad av positiv 

attityd inom teamet. 

 

3.9 Analysmodell 
Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som påverkar virtuella teams 
kommunikationsprocesser inom agila mjukvaruutvecklingsprojekt. Med grund i ovanstående faktorer 

har en analysmodell skapats för att ge en överblick av kommunikationsprocesser i virtuellt team inom 

ett mjukvaruutvecklingsprojekt (Figur 2). Analysmodellen är uppbyggt efter processkonceptet, där 
Input enligt Ilgen et al. (2005:519) leder till en process som sedan leder till en Output.  

 

Output är den beroende variabeln i analysmodellen och består av Uppgiftsrelaterade resultat och 

Personrelaterade resultat. Den första formen av resultat, Uppgiftsrelaterade resultat, består i sin tur av 
Kvalitet, Kostnad, Tid. Den andra formen av resultat, Personrelaterade resultat, innefattar 

Teamtillfredsställelse i förhållande till Arbetsresultat, Nöjdhet med teamprocessen och Beslutsnöjdhet. 

Begreppet output skulle kunna översättas med t.ex. resultat, men jag har valt att behålla begreppet 
output, eftersom det sätter begreppet input i ett tydligare sammanhang och tydliggör processkonceptet. 

Output påverkas av de olika faktorerna i kommunikationsprocesserna, från Input till Framväxande 

tillstånd, där varje faktor utgör input/output till nästa faktor i kommunikationsprocesserna.  

 
Input är början på processen, och består av Mångfald i teamet. Ordet input används i brist på en bra 
svensk översättning av ordet och motsvarar i stora drag ”objekt in”, d.v.s. ett ting eller ett värde som 

finns med i början av en process och påverkar nästa steg. Marlow et al. (2017:579) syftar med input 

till karaktärsdrag hos teamet som kan påverka teammedlemmarnas engagemang i 

teamkommunikationen. Mångfald i teamet, såsom Personliga värderingar, Personlighetsdrag och 
Bredd på erfarenheter utgör ett utgångsläge för processen och sätter villkoren för hur kommande 
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delprocesser kommer att se ut. Teamkommunikation och dess underfaktorer Kommunikationsfrekvens 

och Kommunikationsvolym, Kommunikationskvalitet och Kommunikationsinnehåll påverkas alltså av 
Mångfald i teamet.  

 

Baserat på Teamkommunikation växer två tillstånd fram i teamet, d.v.s. Framväxande tillstånd: Tillit 
och Mentala modeller. Dessa framväxande tillstånd påverkas på olika sätt av Teamkommunikationens 

olika faktorer Kommunikationsfrekvens & Kommunikationsvolym, Kommunikationskvalitet och 

Kommunikationsinnehåll och utgör slutligen utgångsläget för Output, Uppgiftsrelaterade resultat och 

Personrelaterade resultat. 

 
3.9.1 Input 
Kommunikationsprocessernas input är enligt Marlow et al. (2017:579) ett antal karaktärsdrag hos 

teamet, som påverkar teammedlemmarnas engagemang i kommunikationsprocesserna. De olika 
karaktärsdragen kan bestå av Personliga värderingar, Personlighetsdrag eller Bredd på erfarenheter.  

Personliga värderingar kan, enligt Gibson och Cohen (2003:28) innebära att teammedlemmarna har 

skilda perspektiv, vilket kan orsaka svårigheter i att skapa en gemensam förståelse för uppgiften, 
förväntningar och uppgiftens mål.  

 

Enligt Beaty et al. (2011:125) är Personlighetsdrag en faktor som kan påverka teamets slutgiltiga 
arbetsresultat, men som även beror mycket på situationens styrka, d.v.s. om teammedlemmarna 

befinner sig en svag eller en stark situation. Teammedlemmarnas personligheter kommer, enligt 

Marlow et al. (2017:583) att framträda mindre i en stark situation, eftersom det inom teamet finns 

normer för vilket beteende som är lämpligt i situationen.  
 

Teammedlemmarnas bakgrund och bredd på erfarenheter är enligt Marlow et al. (2017:580) faktorer 

som kan ha en negativ inverkan på kommunikationsfrekvens och kommunikationskvalitet, vilket i sin 
tur leder till mindre gemensamma mentala modeller och – i slutändan – ger en negativ inverkan på 

teamens resultat, d.v.s. Output. Marlow et al. (2017:580) menar även att teammedlemmar med olika 

kunskaper och olika information är bra på att utbyta information, men är även starkt beroende av att 
informationen sprids korrekt för att resultaten av teamens arbete ska bli lyckade.  

 

3.9.2 Teamkommunikation 
Teamkommunikationen, d.v.s. kommunikationen inom teamet, är en mycket viktig del av teamens 

interaktion och informationsutbyte, speciellt inom virtuella team (Marks et al. (2000:972). Marlow et 

al. (2017:575) menar att kommunikation är en faktor som förstärker teamets prestation. Det finns 
enligt Marlow et al. (2017:576) flera tidigare studier som visar på flera utmaningar i samband med 

kommunikation på distans. I Teamkommunikation ingår faktorerna Kommunikationsfrekvens & 

Kommunikationsvolym, Kommunikationskvalitet och Kommunikationsinnehåll. 
Kommunikationsfrekvens & Kommunikationsvolym handlar enligt Marlow et al. (2011:577) om 

mängden av kommunikation som sker i olika kanaler och hur frekvent kommunikationen är i form av 

möten eller samtal. Nuevo et al. (2011:67) menar att frekventa möten ska hjälpa till att bygga upp en 

välfungerande koordination i teamet.  
 

Kommunikationskvalitet är Marlow et al. (2017:577) graden av klarhet, noggrannhet, effektivitet och 

fullständighet som kommunikationen innehar. Kvaliteten av kommunikationen kan stärkas genom 
t.ex. ”closed-loop communication” (se avsnitt 3.5.2 för fullständig beskrivning av metoden) där den 

som vill förmedla information återkopplar till mottagarna för att säkerställa att informationen gått fram 

och tolkats rätt.  
 

Kommunikationsinnehåll är enligt Marlow et al. (2017:579) innehållet i en kommunikation, eftersom 

det i kommunikationen generellt kan finnas två typer av innehåll: uppgiftsorienterat innehåll, d.v.s. 

kommunikation som hålls i syfte att utföra en uppgift, eller relationsorienterat innehåll, d.v.s. innehåll 
i syfte att bygga personliga relationer. Den uppgiftsorienterande kommunikationen är viktig för att 

utbyta viktig information som är relevant för problemlösning, men kommunikation med 
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relationsorienterat innehåll är nog så viktigt för att teammedlemmarna ska utveckla sammanhållning 

och därigenom Tillit (Marlow et al. (2017:579).  
 

Interaktionen mellan teammedlemmarna i form av kommunikation är enligt Marlow et al. (2017:580) 

det som bygger upp de framväxande tillstånden inom teamen och har genom det en inverkan på 
teamens resultat.  

 

3.9.3 Framväxande tillstånd 
Framväxande tillstånd tillhör en gruppering av motiverande, kognitiva och emotionella teamtillstånd 

(Marlow et al. 2017:323). Marlow et al. (2017:580) menar att de framväxande tillstånden är en kritisk 

faktor för att ett virtuellt team ska fungera. De uppstår i samband med interaktion mellan 
teammedlemmarna och är en del av omvandlingsprocessen från input till teamets arbetsresultat. Tillit 

och Mentala modeller är de två främsta tillstånden inom virtuella team (Marlow et al. 2017:323). 

 
Tillit syftar enligt Marlow et al (2017:580–582) på en gemensam och ömsesidig tilltro mellan 

teammedlemmarna vad gäller åtaganden och utförande av uppgifter. Även återkoppling inom teamen 

är viktigt, den behöver vara snabb och förutsägbar för att teammedlemmarna ska kunna känna tillit till 
varandra. Sarker et al. (2011:275) menar att tilliten inom virtuella team är extra problematisk, eftersom 

teammedlemmarna är geografiskt spridda. De kan även ha sämre kunskap om varandras bakgrund och 

ha svårt att få ett socialt sammanhang med endast elektronisk kommunikation.  

 
För att Tillit ska kunna finnas inom teamet krävs Kommunikationskvalitet och 

Kommunikationsfrekvens. Även Kommunikationsinnehållet är, enligt Marlow et al. (2017:579) 

viktigt, eftersom relationsorienterad kommunikation ska ha en positiv inverkan på Tillit.  
 

Mentala modeller syftar till gemensamma och korrekta modeller av uppgiften i förhållande till de 

förväntningar som finns på ett team. Mentala modeller är en kunskapsstruktur som hjälper människor 
att förstå och förutse hur något fungerar (Marks et al. 2000:273). De gemensamma mentala modellerna 

är teammedlemmarnas gemensamma bild av den uppgift som ska utföras, som skapas genom 

interaktion och är därmed beroende av Teamkommunikationen för att kunna bildas.  

 

3.9.4 Output 
Output är resultatet av en process enligt ”input-process-output”-ramverket (Ilgen et al. 2005:519). 
Utfallet av ett projekt går att analysera och värdera på flera olika sätt (Hoegl & Gemuenden 2001:438). 

Hackman (1987:323) delar upp resultaten från ett teams arbete i två olika typer: Uppgiftsrelaterade 

resultat och Personrelaterade resultat.  
 

Uppgiftsrelaterade resultat är enligt Hackman (1987:323) den av teamet producerade produkten. 

Resultatet mäts generellt i kvalitet, kostnad och tid (Rajni 2017:29–32, Hoegl & Gemuenden 

2001:438). Hur resultatet bedöms kan också bero på den dömande individen, eftersom bilden av vad 
målet med projektet är kan variera från individ till individ (Hoegl & Gemuenden 2001:438). Enligt 

Entin et al. (1999:313) är teamets prestanda beroende av att teammedlemmarna har korrekta mentala 

modeller.  
 

Personrelaterade resultat syftar till Teamtillfredsställelse, d.v.s. graden av tillfredsställelse bland 

teammedlemmarna (Chidambaram, 1996:149). Denna faktor beror, enligt Marlow et al. (2017:585) och 
Hackman (1987:323), på hur teammedlemmarna ställer sig till arbetets resultat, beslut som tagits under 

arbetets gång och hur väl teamet fungerar i de sociala processer som arbetet innefattar. 

Teammedlemmarnas vilja -eller ovilja- att fortsätta arbeta tillsammans är beroende av teamprocesserna, 

som bör stärka teamets förmåga att kunna arbeta tillsammans. Om ett team haft tydliga mål under arbetets 
gång ökar, enligt Marlow et al. (2017:585) teamtillfredsställelsen. Genom att teammedlemmarna 

interagerar och kommunicerar med varandra, definierar teamroller, normer och utvecklar gemensamma 

mentala modeller, stärks även teamtillfredsställelsen (Marlow et al. (2017:585).  
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4. Analys 
Resultat av den empiriska studien i form av observation finns tillgänglig i Bilaga 3: Sammanställning 

Observation. En fullständig sammanställning av respondenternas svar finns även tillgänglig i Bilaga 4: 

Sammanställning av semistrukturerade intervjuer. De viktigaste empiriska data som är relevanta för 
analys, presenteras i analyskapitlet enligt strukturen i analysmodellen.  

4.1 Input: Mångfald i teamet 

Enligt Marlow et al. (2017:579) kan karaktärsdrag hos teammedlemmarna påverka 
teammedlemmarnas engagemang i kommunikationen. I analysmodellen finns faktorn Mångfald i 

teamet, där personliga värderingar, personlighetsdrag och bredd på erfarenheter ingår. Mångfald i 

teamet är enligt Marlow et al. (2017:279) en särskilt framträdande faktor i studier av virtuella team. 
Scrum master A anser att bredden på personliga värderingar, personlighetsdrag och erfarenheter var 

ganska stor inom teamen och Teammedlem 1B anser att mångfalden i teamet med stor sannolikhet 

haft en inverkan på teamens arbete på et positivt sätt, då teammedlemmarnas olikheter gjort att de 

kunnat stötta och komplettera varandra.  
 

4.1.1 Personliga värderingar 
Enligt den empiriska studie som utförts finns inom både Team A och Team B generellt en bild av att 

teammedlemmarna hade likvärdiga värderingar, där värderingar som berör fritiden, såsom familjeliv 

och fritidsintressen är de personliga värderingar som teammedlemmarna i första hand 
uppmärksammat. Endast Teammedlem 2A menar att teammedlemmarna var olika när det kommer till 

personliga värderingar och Teammedlem 2B menar att det förvisso inte alltid varit överens inom 

teamet, men att det ändå har fungerat bra att arbeta tillsammans. Enligt Gibson och Cohen (2003:28) 
kan ett team där teammedlemmarna har skilda personliga värderingar innebära att teammedlemmarna 

har flera olika perspektiv och kan därmed ha mindre delad förståelse för uppgiften.  

 

Flera av respondenterna, (Scrum master A, Teammedlem 1B och Teammedlem A) uttrycker att deras 
team har hållit en professionell nivå när det kommer till personliga värderingar.  

”Vi höll en ganska professionell men trivsam nivå, vi hade genuina och personliga 

relationer. Vi kom ganska långt i vår personliga utveckling.” 

anser Teammedlem 1B. Teammedlem 2B menar att det inte var någon i teamet som utmärkte sig med 

sina personliga värderingar i form av t.ex. personliga åsikter.  
 

Gibson och Cohen (2003:28) menar att team med hög mångfald, såsom skilda personliga värderingar 

kan innebära att teammedlemmarna har flera olika perspektiv och kan därmed mindre delad förståelse 
för uppgiften, förväntningar och uppgiftens mål. Vidare menar Gibson och Cohen (2003:28) att ett 

virtuellt team, som arbetar på distans, kan ha större kulturella skillnader. Enligt Teammedlem 2B, 

Teammedlem 1B och Teammedlem 2A kunde personliga värderingar skilja sig mellan 
teammedlemmarna, främst i fråga om vilka arbetssätt man föredrog. Teammedlem 2 anser:  

”Det kan vara så att någon vill arbeta på ett visst sätt och någon annan vill göra på något 

annat vis. Då försökte vi komma fram till ett beslut så vi kan komma framåt.”.   

Det är endast Teammedlem 1B och Teammedlem 2B som anser att de personliga värderingarna inom 

teamet skulle kunna påverka deras arbete. Teammedlem 2B menar att slutresultatet av teamets arbete 
påverkas, men att de personliga värderingarnas inverkan inte behöver vara negativ, snarare tvärt om:  

” Slutresultatet påverkas ju av det, men det behöver inte vara negativt. Det är ju inte alltid 

man har rätt och då är det ju bra att man blir överbevisad att ens lösning eller test inte är det 

bästa alternativet”.  

Även Teammedlem 1B anser att de personliga värderingarna kan ha en positiv inverkan på teamet, 

även om det kan vara svårt att samsas om beslut.  
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4.1.2 Personlighetsdrag 
Scrum master A och Teammedlem 1B, Teammedlem 2B, Teammedlem 2A, Teammedlem 1B och 

Teammedlem 2B menar att det finns en stor spridning inom teamen när det kommer till olika 
personlighetsdrag. Scrum master A menar att omsättningen på teammedlemmar dessutom varit relativt 

hög, vilket, enligt Scrum master A, bidragit till en större variation på personlighetsdrag. Teammedlem 

1A anser att personlighetsdragen påverkar vilket arbetssätt teammedlemmarna föredrar:  

”En del personer föredrog att arbeta i par, tillsammans genom tex parprogrammering. En 

del föredrog att sitta själva att arbeta och var obekväma att sitta tillsammans med någon 

hela dagarna…”. 

 Enligt Teammedlem 1B skapar de olika personlighetsdragen en bra dynamik i teamen, eftersom olika 

personligheter kompletterar varandra:  

”…vi hade nån som drev på, nån annan som tog det lugnare och såg till att alla kom till 

tals…”.  

 

Beaty et al. (2001:125) menar att olika personlighetsdrag kan påverka arbetsresultat, men att ett brett 

spektrum på olika personlighetsdrag har en relativt liten inverkan på arbetsresultatet i sin helhet. 
Scrum master A anser att de olika personlighetsdragen haft en positiv inverkan på teamens 

arbetsresultat genom att teammedlemmarna kompletterade varandra. Teammedlem 2A, som liksom 

Teammedlem 1A anser att personlighetsdragens inverkan visat sig främst genom fördraget arbetssätt, 

menar att även målsättningar och tillvägagångssätt för att uppnå mål skiljer sig mellan 
teammedlemmarna. Scrum master B menar att bredden på personlighetsdrag i teamen möjliggör 

kompetensutveckling genom att teammedlemmarna kan lära av varandra:  

”…kände man nån gång att de tar en uppgift som inte är helt rätt kunde man sätta in en 

person till och ha parprogrammering så att resultatet blev bra ändå.”. 

 
Samtliga respondenter menar att de helt eller delvis är beroende av övriga teammedlemmars arbete för 

att utföra sina egna åtaganden. Teammedlem 1B menar att teammedlemmarna var beroende av 

varandra i alla leveranser:  

”Alla leveranser krävde alla rollers medverkan, vi hade ett behov av varandra. Olika kunde 
ställa upp i olika roller, om någon blev sjuk fanns någon som kunde ta över. Vi kunde täcka 

upp för varandra.”. 

 

Marlow et al. (2017:283) menar att en situation där individer är beroende av varandra är ett exempel 
på en stark situation, eftersom det finns en förväntan hos teammedlemmarna att alla kommer att bidra 

till teamets gemensamma mål. Teammedlemmarna bör i sådana situationer, enligt Marlow et al. 

(2017:283), visa upp liknande personlighetsdrag. Samtliga av Respondenterna menar att det finns 

framträdande personlighetsdrag hos teammedlemmarna. Teammedlem 1A och Teammedlem 2A anser 
att det visat sig främst i val av arbetssätt. Scrum master A, Teammedlem 2A, Scrum master B och 

Teammedlem 1B anser att det haft en positiv inverkan på teamets arbete genom att teammedlemmarna 

kunnat komplettera och lära av varandra. Teammedlem 2B anser dock att de olika personlighetsdragen 
inte har någon större betydelse för teamets arbetsresultat:  

”Det var mest så att vissa ville synas varje morgonmöte och svarade på alla e-post väldigt 

stort och brett. Det var saker som skilde oss åt, men inget som påverkade slutresultatet 

direkt.”. 

 

4.1.3 Bredd på erfarenheter 
Samtliga teammedlemmar från Team A och Team B har en bild av att deras team hade stor eller 

ganska stor bredd på erfarenheter. Gemensamt för teamen är även att det fanns en blandning av både 
seniora och juniora konsulter. Teammedlem 1B menar att blandningen mellan juniora och seniora 

konsulter ger utrymme för nytänkande, men även kunskap om standardmetoder för utveckling. Dock 

framgår att de seniora konsulterna hade tendens att förespråka de arbetssätt de haft tidigare, eller 
jämförde den arbetsprocesserna i dåvarande team med team de arbetat i innan. Gibson och Cohen 

(2003:28) menar att teammedlemmar som är upplärda på olika platser kan ha olika syn på hur teamets 
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arbete ska utföras och hur arbetsprocesserna ska se ut. Teammedlem 2A menar att det kan ha både 

positiva och negativa effekter: Bredden på erfarenhet inom teamet kan bidra till ny kunskap och stötta 
teamet i stressade situationer tack vare starka kompetenser, men bredden på erfarenheter kan även 

innebära att en persongärna vill fortsätta arbeta på det sätt denne är van, vilket kan skapa konflikter.  

 
Även Teammedlem 1A menar att det finns positiva effekter då det skapar en trygghet om det finns 

vissa starka kompetenser i teamet, samtidigt som det kan innebära ett personberoende, där teamet blir 

sårbart i det fall personen skulle frånvara under en period. Vidare menar Teammedlem 1A och 

Teammedlem 1B att det är en fördel och en förutsättning för att arbetet ska gå bra, att kompetenser 
sprids inom teamet så tidigt som möjligt där rollerna roterar, även om det har varit svårt i Team As fall 

på grund av tidsbrist:  

” …Tiden räcker inte till att i lugn och ro sätta sig in i nya saker. Vi ges inte den tiden i det 

tempo vi håller. Men jag kan förstå att man vill ta sig framåt” 

säger Teammedlem 1A, som uttrycker att det hade varit bra med mer avsatt tid där teammedlemmarna 

fick chans att sprida kompetenser inom teamet.  
 
Scrum master B menar att bredd på erfarenhet kan ha en inverkan på kommunikationsfrekvens genom 

att teammedlemmar med bred erfarenhet och kompetens inte känner behov av att kommunicera med 
de andra i teamet för att lösa uppgifter, utan är mer självständiga. En teammedlem med mindre 

erfarenhet kan istället ha ett behov av att kommunicera mer med övriga teammedlemmar för att lösa 

problem. Enligt Scrum master A är det bra med hög mångfald i teamet, speciellt när det gäller bredd 
på erfarenhet:  

” Jag tror att generellt att det är bra att ha en bred mångfald i teamet, speciellt när det 

kommer till erfarenhet och personlighetstyper, eftersom det ger en bra dynamik och man 

kompletterar varandra och fyller olika uppgifter och funktioner i gruppen.”. 
 

4.1.4 Kulturell mångfald – ett kunskapsbidrag 
Från de observationer som gjorts av teamen och under intervjuerna framgår från Scrum master B, 
Scrum master A och Teammedlem 2B att både Team A och Team B hade teammedlemmar från av 

andra nationaliteter än svenska. Faktorn Mångfald i teamet har från början ingen indikator som berör 

olika kulturer i den framtagna analysmodellen som varit utgångspunkt i den empiriska studien. Det 

framgår dock tydligt från det empiriska materialet som insamlats att kulturell mångfald, speciellt i 
samband med olika nationaliteter, har en inverkan på teamens kommunikation.  

 

Enligt Marlow et al. (2017:280) kan mångfalden i samband med kommunikationen påverka teamets 
prestanda. Mångfalden kan ha en inverkan genom att kultur, språk och kunskap gör att 

teammedlemmarna har svårt att förstå varandra. Teammedlem 2B berättade att teammedlemmar från 

andra nationaliteter och kulturer t.ex. använde kommunikationsverktyg annorlunda:  

”Det är lite olika hur man är van att använda verktyg. Och som jag nämnde tidigare fanns 

det personer från andra kulturer som inte var van att ha den typen av kommunikation som 

vi jobbade med och svarade inte direkt eller gav svar som man inte förstod…”. 

 

Vidare berättar Teammedlem 2B om hur synsätt på arbetsuppgifter och prioriteringar av uppgifter kan 

skilja sig mellan olika kulturer genom att saker som sker i nuet prioriteras högre än saker som kan ske 
i framtiden. Teammedlem 2B ger ett exempel:  

”…om man ser en sak som fungerar allt sämre och kontaktar någon för att få det åtgärdat så 

ser personen kanske inte problemet, eftersom det inte är ett problem just där och då…”. 

Teammedlem 2B menar att det kan bli frustrerande att inte få gensvar för det problem som lyfts, utan 

problemen växer istället tills de fallerar helt.  
 

Enligt Marlow et al. (2017:280) kan kommunikationsfrekvensen påverkas genom att 

teammedlemmarna i ett team med hög mångfald troligen kommunicerar mindre med varandra och 
därmed får mindre möjligheter att reda ut misstag och därmed minskar även 
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kommunikationskvaliteten. Teammedlem 1A menar att kommunikationen med teammedlemmar med 

annan kulturell bakgrund, som kommunikationen sker på engelska med, blir mindre än den 
kommunikation som sker med teammedlemmar som talar samma språk. Det är främst den 

relationsorienterade kommunikationen som minskat, eftersom kommunikationen enligt Teammedlem 

1A fokuseras på uppgiftsorienterade ämnen. Teammedlem 1A har en bild av att de personer som inte 
talade samma språk som majoriteten av resterande team, d.v.s. svenska, inte var en del av teamets 

gemenskap på samma vis som de andra teammedlemmarna. Även enligt Teammedlem 1B och 

Teammedlem2B kan kulturell mångfald påverka kommunikationsinnehåll genom att 

relationsorienterad kommunikation uppstår. Ofta uppstod den relationsorienterade kommunikationen i 
samband med att teammedlemmarna upptäckt skillnader mellan sig själva och teammedlemmar från 

andra kulturer, såsom andra intressen eller annan smak när det kommer till maträtter.  

”Om man har en annan kultur beter man sig kanske annorlunda, har andra intressen och 

gillar kanske annan mat. Men det är mest något man kan konstatera och inget man går runt 

och tänker på.” 

anser Teammedlem 2B. 

 

Enligt Marlow et al. (2017:580) kan ett team med informationsmångfald och annan mångfald, såsom 

kulturell mångfald vara extra beroende av att hålla hög kommunikationskvalitet. Om informationen 
inte stämmer kan kommunikationen få en negativ effekt på teamets prestanda, eftersom det blir svårt 

att koordinera arbetet om teammedlemmarna inte har förståelse för varandras tillvägagångssätt och 

problemlösning. Om kommunikationskvaliteten istället är hög kommer teamets prestanda att påverkas 
positivt, då olika perspektiv och angreppssätt vid problemlösning kan ge värdefulla insikter hos 

teammedlemmarna. Teammedlem 1B menar att mångfalden i ett team kan innebära styrkor och ha en 

positiv inverkan, men att det kräver att teammedlemmarna kan tala samma språk:  

”Det är ju en förutsättning att man förstår varandra och kan kommunicera obehindrat”. 

 Även Scrum master B menar att mångfalden till viss del har en negativ inverkan på 

kommunikationen, speciellt när teammedlemmarna talar olika språk:  

” Mångfalden i teamet påverkar tydligt kommunikationen och den mentala bilden när man 

blandar in andra språk och andra kulturer för hur man angriper problem och hur mycket 

ansvar man tar”.  

4.2 Teamkommunikation 

Teammedlem 1A, Scrum master B och Teammedlem 1B menar att kommunikationen fungerat bra 

inom teamet. Teammedlem 2A anser att kommunikationen kunde skilja sig mellan elektronisk 
kommunikation och muntlig kommunikation genom att det är svårare att beskriva arbetet över 

elektronisk kommunikation:  

”Det är svårare att förklara saker på distans. Det är även svårt att avgöra om det är ett bra 

tillfälle att ta kontakt och fråga saker eller om man kanske stör…”. 

Teammedlem 2B anser att det kan vara lättare att komma överens vid muntlig kommunikation:  

”Det kunde kanske skilja lite i attityd när man satt bredvid varandra, det är kanske lättare att 

komma överens då…”. 

Desanctis och Monge (1998:696) menar att kommunikation som sker muntligen generellt sett är en 

snabbare metod, även i de fall uppgiften som ska lösas är simpel. Att ta beslut och åstadkomma 

koncensus är ett exempel på en uppgift som tar längre tid vid elektronisk kommunikation. 
 

Teammedlem 1B anser dock att det är en fördel att kommunicera elektroniskt och menar att det är en 

mer effektiv metod, då det ger utrymme för båda parter att arbeta aktivt:  

”…Sitter man i samma rum så blir det en som knappar och en som tittar på. Det är en fördel 

att prata över Skype.”. 
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4.2.1 Mångfaldens inverkan på Teamkommunikation 
Teammedlem 2B tror inte att mångfalden i teamet kan påverka teamkommunikationen. Scrum master 

A menar att mångfalden påverkar teamkommunikationen, där bred mångfald ger en fördel, speciellt 
vid bred erfarenhet och olika personlighetstyper, då det ger en bra dynamik och teammedlemmarna 

fyller olika uppgifter och funktioner i teamet. Även Teammedlem 1A anser att mångfald i teamet har 

en positiv inverkan om mångfalden kan spridas inom teamet: 

”Det är ju säkert bra att det är mångfald i ett team, man kan kommunicera bakgrund och 

erfarenheter till varandra. Det är ju bra om man roterar runt och sprider mångfalden.” . 

Teammedlem 2A menar att personligheten hos ledaren i teamet har stor betydelse, eftersom det avgör 

hur teamet ser ut och sätter miljön för teamet: 

”Personligheten hos den som leder teamet spelar allra störst roll, eftersom den kommer 

sätta miljön för hela teamet.”. 

Enligt Scrum master B kan mångfald i form av olika personligheter påverka kommunikationen genom 

att mängden muntlig kommunikation ökar eller minskar, beroende på om teammedlemmarna föredrar 

det eller inte:  

” Hade alla varit likadana och jättekommunikativa hade kanske alla pratat jättemycket och 

inte få något gjort. Och åt andra hållet kanske ingen pratat med någon. Det är bra att ha en 

blandning.”. 

 Enligt Marlow et al. (2017:580) hänger mångfald i form av variationer i kultur, språk, olika 

bakgrunder och kompetenser ihop med svårigheter för teammedlemmar att förstå varandra.  

 

4.2.2 Kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym 
I observationen av teamen framgår att i både Team A och Team B hölls minst ett möte dagligen på 15 
minuter. Två av sex respondenter (Teammedlem 2A, Scrum master A, Teammedlem 1B, 

Teammedlem 2B och Scrum master B) upplevde att det var tillräckligt för att teamet skulle stämma av 

hur arbetet gick, lösa problem inom teamet och styra arbetsdagen. Scrum master B menar att 
teammedlemmarna även kunde ha individuell uppföljning vid behov. Teammedlem 1A uppger att det 

utöver det dagliga mötet på 15 minuter hade varit bra med ett extra möte mitt i sprinten, för att stämma 

av arbetsstatus, fördela resurser och på så vis undvika stress senare i sprinten. Enligt Nuevo et al. 

(2011:67) ska frekventa möten hjälpa till att bygga upp en välfungerande koordination i teamet. 
Marlow et al. (2017:577) menar dock att frekvent kommunikation inte nödvändigtvis behöver leda till 

ökad prestanda hos teamet. Enligt Espevik et al. (2006:27) kan ett teams prestanda vara god, även om 

kommunikationen är mindre frekvent om teammedlemmarna känner varandra.  
 

Nuevo et al. (2011:67) menar även att i det fall det inte är möjligt att hålla frekventa möten bör 

dokumentation komplettera mötena att de teammedlemmar som kan närvara vid mötet dokumenterar 

allt och tillhandahåller till resterande teammedlemmar. I den observation som utförts framgår att de 
dagliga mötena inte dokumenteras på något vis i de fall en eller flera teammedlemmar inte är 

närvarande. Däremot dokumenteras teamens retrospective-möten.  

 
Vid de intervjuer som genomförts tyder teammedlemmarnas svar på frågan ”Hur såg närvaron ut på de 

möten som hölls inom teamet?” dock på att närvaron var hög vid de möten som hölls, med undantag 

för sen ankomst.  

”Ibland var några sena, men vi hade oftast 100% närvaro”. 

svarade Scrum master B. Scrum master A ansåg också att närvaron var god, med undantag för sen 

ankomst:   

”… det var några som hade svårt att komma i tid. De försökte jag hålla en dialog med för 

att få dem komma i tid”.  

Enligt Desanctis och Monge (1998:695–696) ökar frekvensen ofta inom kommunikation när den sker 
elektronisk och den blir även mindre effektiv i de fall den sker elektroniskt, eftersom det krävs högre 
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grad av ordväxlar mellan teammedlemmarna för att lösa en uppgift med hjälp av elektronisk 

kommunikation. Teammedlem 1B menar att kommunikationen främst rörde saker som ansågs viktigt:  

”…Vi pratade inte hål i huvudet på varandra, utan tog upp det vi tyckte var viktigt och 

redde ut saker”.  

Men Teammedlem 1B menar även att mötena kunde dra ut på tiden i de fall problem av en högre 

svårighetsgrad togs upp. Även Teammedlem 1A uppger att mötena ibland kunde bli lite långa, 

eftersom varje teammedlem ville komma till tals.  
 

4.2.3 Mångfaldens inverkan på kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym 
Scrum master A, Teammedlem 1A, Teammedlem 2A, Scrum master B och Teammedlem 2B anser att 

mångfalden kan ha en inverkan på kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym. Scrum 

master A, Scrum master B och Teammedlem 2A menar att personlighetsdrag har en inverkan på hur 
benägen en individ är att kommunicera med andra och även hur denne väljer att kommunicera. 

Marlow et al. (2017:280) menar att Kommunikationsfrekvensen påverkas genom att 

teammedlemmarna i team med hög mångfald kommunicerar mindre med varandra.  
 

Scrum master B menar även att vissa teammedlemmar kan ha lättare att ta kontakt, medan andra 

teammedlemmar har svårt att ta kontakt med andra, speciellt utanför teamet. Dessutom kan erfarenhet, 

enligt Scrum master B, ha en inverkan på huruvida en teammedlem behöver kommunicera med övriga 
teammedlemmar eller inte. Med längre erfarenhet behöver en teammedlem inte kommunicera lika 

mycket med de övriga teammedlemmarna för att lösa saker, medan en mindre erfaren teammedlem 

kan behöva kommunicera mer med de andra.  
 

Teammedlem 1B menar att språkskillnader skulle kunna påverka hur mycket teammedlemmarna 

kommunicerar med varandra, men att det inte varit ett problem under teamets arbete. Däremot har 

mångfald hjälpt teamets arbete framåt tack vare att teammedlemmarna haft olika perspektiv på saker. 
Teammedlem 2B anser att mångfalden inte bör påverka huruvida teammedlemmar kommunicerar med 

varandra, men att den skulle kunna ha en inverkan på hur väl individer förstår informationen de får.  

 

4.2.4 Kommunikationskvalitet 
Det råder till viss del skilda meningar bland respondenterna vad gäller uppföljning av kommunikation 

och hur väl den fungerat. Teammedlem 1A och Teammedlem 2B anser att kvalitet på uppföljning 

varierat beroende på personen kommunikationen sker med:  

”…Ibland kunde man missa något för att de inte fanns uppföljning.”. 

 Scrum master A menar att kommunikationen krävt en del stöd för att fungera till en början, men har 

fungerat bättre med tiden. Teammedlem 2A och Teammedlem 1A anser att uppföljning av 

kommunikationen fungerat bra, mycket tack vare verktyg och arbetsmetoden Scrum som styr hur 
kommunikationen ska ske och stödjer uppföljning.  

 

Enligt Marlow et al. (2017:579) är en viktig del av kommunikationskvaliteten att avsändaren, d.v.s. 

den som vill kommunicera och förmedla något till övriga teammedlemmar, följer upp och kontrollerar 
att övriga teammedlemmar har mottagit och förstått informationen. Marlow et al. (2017:323) föreslår 

för uppföljningen konceptet ”closed-loop communication”, där den teammedlem som vill förmedla 

något till övriga teammedlemmar ansvarar för att följa upp och säkerställa att informationen framgått. 
Scrum master A, Scrum Master B, Teammedlem 1B och Teammedlem 2B menar att uppföljning på ett 

sätt som liknar ”closed-loop communication” används inom teamen, där större delen av uppföljningen 

sker på de dagliga mötena för att säkerställa att viktig information framgått. Scrum master B menar 

även att beroende på hur brådskande ett ärende är kan även andra typer av uppföljning förekomma:  

”Om det är bråttom mailar man, sedan skriver man på Skype och sedan ringer man. Är det 

inte så bråttom kan man bara skicka ett mail och sedan vänta på ett svar.” 

Teammedlem 1A menar att uppföljning inte används, då det råder tillit mellan teammedlemmarna:  

”Vi litar väl på att mottagaren tar emot informationen.”. 
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Det är enligt Teammedlem 1A sällan information inte kommer fram inom teamet. 

 
Enligt Marks et al. (2000:972) har kommunikationens kvalitétsgrad en tydlig inverkan på ett teams 

prestanda. Teammedlem 1B menar att det är stora mängder av information som når teammedlemmarna 

varje dag. Att följa upp stödjer därför kommunikationen, eftersom det tydliggör och motverkar att 
informationen filtreras bort av teammedlemmarna. Scrum master A menar även att återkopplingen 

tydliggör att informationen är viktig och att det är viktigt för förmedlaren att den framgår. Vidare 

menar Scrum master A att när en mottagare bekräftat att informationen kommit fram läggs ansvaret 

för eventuella åtgärder hos mottagaren.  
 

4.2.5 Mångfaldens inverkan på kommunikationskvalitét 
Samtliga respondenter anser att mångfalden har en inverkan på kommunikationskvalitéten. Scrum 

master A och menar att kvaliteten blir bättre med en hög mångfald, eftersom fler åsikter och olika 

perspektiv lyfts upp inom teamet. Teammedlem 1A anser att tydligheten i kommunikationen varierar 
beroende på teammedlemmarnas erfarenhet:  

”Halva teamet hade lång erfarenhet, de nyare kanske inte tänker på att det är viktigt att vara 

tydlig. De med kort erfarenhet kan vara lite otydliga ibland.”.  

Teammedlem 2A och Scrum master B menar att mångfalden kan göra att olika individer värderar 

information olika och att en mindre erfaren teammedlem har klart för sig när det är viktigt att följa upp 
kommunikation. Marlow et al. (2017:280) menar att mångfalden i teamet kan ha en negativ inverkan 

på kommunikationsfrekvensen och teamet får mindre möjligheter att reda ut misstag och därmed 

minskar även kommunikationskvaliteten. 
 

4.2.6 Kommunikationsinnehåll 
Samtliga respondenter menar att majoriteten av kommunikationen inom teamet är uppgiftsorienterad. 

Från intervjusvaren framgår även att Skype, e-post och andra digitala arbetsverktyg är de kanaler som 

används mest för uppgiftsorienterad kommunikation. Flera av respondenterna (Scrum master A, 
Teammedlem 2A, Scrum master B och Teammedlem 2B) menar även att de föredrar elektroniska 

verktygen som Skype och e-post.  

”Eftersom det är direktkommunikation, jag får meddelande direkt och kan svara direkt och 

ställa fler frågor. Dessutom ser jag om personen är på plats så jag kan förvänta mig svar 

direkt eller inte. Man kan även nå hela teamet genom dem.” 

anser Teammedlem 2A.  
 

Enligt Marlow et al. (2017:579) är den uppgiftsorienterande kommunikationen är viktig för att utbyta 

viktig information som är relevant för problemlösning. Dock är även kommunikation med 
relationsorienterat innehåll viktig för att utveckla sammanhållning och tillit bland teammedlemmarna.  

Samtliga respondenter uttrycker att mängden relationsorienterad kommunikation är relativt liten. 

Teammedlem 1B menar att det beror på vilken aktivitet teammedlemmarna utövar och att 

relationsorienterad kommunikation ofta uppstår i väntan på något i samband med arbete. Scrum master 
B anser att den relationsorienterade kommunikationen ofta uppstår på morgonen när 

teammedlemmarna ankommer till arbetsplatsen, samt på eftermiddagen när arbetsdagen närmar sig sitt 

slut. Den relationsorienterade kommunikationen skedde dock, enligt Scrum master B, främst genom 
muntlig kommunikation, bland teammedlemmarna som befann sig på samma plats och inte genom 

elektronisk kommunikation.   

 
Marlow et al. (2017:579) menar att om kommunikationen innehåller information som är 

relationsorienterad stärks de känslomässiga banden mellan teammedlemmarna. Teammedlem 1A, 

Scrum master B och Teammedlem 1B anser att de kände de övriga teammedlemmarna ganska bra. 

Teammedlem 2A uttrycker att den personliga relationen till de teammedlemmar som befinner sig på 
samma plats är starkare och anser att det är lättare att bygga en personlig relation med de 

teammedlemmar som möts personligen och dagligen. Scrum master A, Teammedlem 1A och 

Teammedlem 2A anser att de har bra kontakt med de teammedlemmar som de träffar på plats varje 
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dag. Scrum master B och Teammedlem 2B anser att de har ganska bra kontakt med övriga 

teammedlemmar som befinner sig på samma arbetsplats som dem. Enligt Chidambaram (1996:144) 
har team som kommunicerar elektroniskt mindre personliga relationer till varandra jämfört med 

traditionella team, vilket kan bero på att det tar längre tid att t.ex. skriva istället för att hålla en muntlig 

konversation. Chidambaram (1996:144) menar att detta kan bero på att det tar längre tid att skriva 
istället för att tala och därmed utbyts mindre relationsorienterad information till förmån för den 

uppgiftorienterade informationen.  

 

Scrum master A anser att kontakten med teammedlemmar som befinner sig på en annan plats varit 
mycket bra, speciellt i de fall teammedlemmar arbetat intensivt tillsammans med hjälp av 

kommunikationsverktyg som Skype. Enligt Teammedlem 1A, Teammedlem 2A och Teammedlem 2B 

var kontakten sämre med teammedlemmar på annan plats när mindre samarbete teammedlemmarna 
emellan skedde. Teammedlem 1A och Teammedlem 2B menar dock att de trots det inte anser att de 

hade dålig kontakt med de teammedlemmar som befann sig på annan plats när de väl träffades 

personligen. Scrum master B anser att en bra kontakt mellan teammedlemmarna kan byggas upp 
genom att teammedlemmarna träffas och umgås: 

” Om man ses någon kväll i månaden och gör en aktivitet så är det mer än jag träffar mina 

övriga vänner. Så på så sätt har jag ganska bra kontakt med de här personerna.”. 

4.2.7 Mångfaldens inverkan på kommunikationsinnehåll 
Respondenterna anser att mångfalden i teamet har en inverkan på kommunikationsinnehållet. Scrum 

master A menar att olika personlighetstyper har benägenhet att prata om olika saker, där en extrovert 
person har en tendens att lätta upp stämningen. Även Teammedlem 2A menar att olika 

personlighetstyper har olika inverkan:  

” Om det finns personligheter som tycker det är viktigt att man umgås med varandra och 

driver den relationsorienterade kommunikationen så blir det nog mer av den.”.  

4.3 Framväxande tillstånd 

4.3.1 Framväxande tillstånds inverkan på framväxande tillstånd 
Scrum master A menar att framväxande tillstånd påverkas av teamkommunikationen, eftersom bra 

kommunikation är en förutsättning för att bygga upp t.ex. tillit. Teammedlem 1A anser dock att det är 
nödvändigt att fokusera på uppgiften i kommunikationen för att inte störa teamets arbete. Enligt Scrum 

master B är det viktigt för ett virtuellt team att träffas och kommunicera muntligt ibland för att skapa 

en teamkänsla. Marlow et al. (2017:580) menar att de framväxande tillstånden är en kritisk faktor för 

att ett virtuellt team ska fungera. De framväxande tillstånden skapas i samband med interaktion mellan 
teammedlemmarna och är en del av omvandlingsprocessen från input till teamets arbetsresultat. 

 

4.3.2 Tillit 
Scrum master A uttrycker att förtroendet har varierat en del inom teamet, främst på grund av att alla 

teammedlemmar inte kommit överens, men även för att flera teammedlemmar inte känt sig trygga i sin 
kompetens:  

”…Jag fick pusha dem mycket för att de skulle lita på varandra och samarbeta…”.  

Samtliga resterande respondenter anser dock att tilliten inom teamet var bra, att teammedlemmar 

kunde vända sig till varandra för att få hjälp vid behov och att de kunde lita på att övriga 
teammedlemmar skulle utföra sina åtaganden. Teammedlem 1B anser att tilliten kunde skifta till viss 

del i de fall en ny teammedlem tillsattes:  

”… Det stör ordningen lite i strukturen för vem som gör vad och vem vänder sig till vem. 

En ny person är mer tillbakadragen och blottar sig inte i alla lägen…”. 

Utvecklingen av tillit är, enligt Marlow et al. (2017:581), beroende av mängden interaktion genom 
personliga möten i början av teamets arbete. Teamen som observerats möts personligen en gång i 

slutet av varje sprint, där de tillsammans visar upp det arbete de åstadkommit samt planerar 
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kommande arbete i nästa sprint. De genomför även ett återkopplingsmöte, där alla i teamet får komma 

till tals och föreslå förbättringar inför kommande sprint.  
 

Respondenterna känner stor tilltro till övriga teammedlemmar när det kommer till åtaganden och 

utförande av uppgifter.  

”Samtliga teammedlemmar gjorde alltid så gott de kunde för att fullfölja sina åtaganden.”  

anser Teammedlem 2B. Sarker et al. (2011:275) menar att tillit kan vara speciellt problematiskt i 

virtuella team, eftersom ett virtuellt team existerar tillfälligt, under en tidsbegränsad period, vilket 

öppnar upp för risker, såsom att teammedlemmar utnyttjar varandra eller beter sig otillförlitligt genom 
att undvika uppgifter eller låta övriga teammedlemmar utföra arbete åt dem. 

 

Respondenterna är eniga om att de som teammedlemmar helt eller delvis är beroende av varandra för 

att kunna utföra vissa uppgifter. Till stor del på grund av spridning av olika kompetenser mellan 
teammedlemmarna. De flesta av respondenterna (Scrum master A, Teammedlem 1A, Teammedlem 

2A och Scrum master B) har upplevt att någon annan teammedlem aktivt undvikit åtaganden eller 

uppgifter. Gemensamt för respondenternas upplevelser är att i det fall teammedlemmar undvikit 
åtaganden eller uppgifter är det på grund av osäkerhet i hur uppgiften ska utföras. Scrum master B 

anser att i de fall uppgifter hamnar på en annan teammedlem, som från början inte tagit ansvar för att 

utföra uppgiften, är detta på grund av att teammedlemmarna behövt hjälpas åt och komplettera 
varandras kompetenser.  

 

Scrum master A anser att tilltro till att alla teammedlemmar alltid kommer göra sitt bästa är en viktig 

grundtanke. Marlow et al. 2017:581 menar att tillit gentemot övriga teammedlemmar gör att oro för att 
uppgifter inte skulle slutföras minskar och gör att teammedlemmarna tillåter sig att vara beroende av 

varandra för att nå det teamets gemensamma mål.  

 
Scrum master B och Teammedlem 2B menar att vissa personer inom teamet haft större makt än andra 

att kunna välja vilka uppgifter de ska utföra, mestadels baserat på kompetens, men även om någon 

teammedlem är mer envis än de andra, anser Teammedlem 2B. Puranova (2014:19) menar att ett 

arrogant beteende hos teammedlemmar med högre status gentemot teammedlemmar med lägre status 
skulle kunna ligga till grund för bristande tillit. Teammedlem 2B beskriver hur teammedlemmar med 

längre erfarenhet kunnat välja friare vilka uppgifter de ska utföra, medan Teammedlem 2B, som från 

början haft mindre erfarenhet fått uppgifter som visserligen passade dennes kompetens, men som med 
tiden inte möjliggjort kompetensutveckling.  

 

De flesta respondenter, med undantag från Teammedlem 1A och Teammedlem 2B anser att 
återkoppling bland teammedlemmarna fungerat bra.  

”Vi kunde alltid nå varandra personligen” 

anser Teammedlem 1B. Teammedlem 2B menar att det hänt att teammedlemmar med annan kulturell 

bakgrund inte har samma syn på kommunikationsverktygen och hur de skulle användas, vilket kan 
göra att svar på frågor dröjer längre än önskat. Teammedlem 2B anser dock att det inte är ett problem 

som påverkar arbetet, eftersom det oftast går att göra annat i väntan på svar.  

 

Marlow et al. (2017:581) menar att förutsägbar och snabb återkoppling är en viktig del för att bevara 
tillit genom teamprocessen. Teammedlem 1A anser att återkopplingen kan fungera mindre bra i 

stressade situationer, vilket är frustrerande i de fall Teammedlem 1A behövt hjälp med något.  

Respondenterna anser att information i de fall en teammedlem är frånvarande är bra.  

”Vi visste alltid om någon skulle vara borta, vad som hänt och när de skulle komma 

tillbaka.”  

anser Teammedlem 2A. Enligt Marlow et al. (2017:581) kan risken för att teammedlemmarna ska 

tappa tillit för varandra reduceras genom förvarning vid frånvaro. För spridning av information 

angående kommande frånvaro används verktyg som Slack, e-post eller muntlig information på de 
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dagliga mötena inom teamet. Scrum master A menar att i de fall en information om frånvaro inte 

framkommit på ett bra och tydligt sätt från teammedlemmarna har en dialog kunnat föras angående 
problemet som sedan kunnat lösas.  

 

4.3.3 Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolymens inverkan på tillit 
Scrum master A menar att kommunikationsfrekvens kan påverka tilliten positivt och anser att det är 

viktigt att bygga upp en personlig relation för att teammedlemmarna ska känna tillit till varandra. I de 
fall teammedlemmarna har mindre kontakt med varandra kan de börja bilda förutfattade meningar om 

hur de andra jobbar, tycker eller tänker. Även Marlow et al. (2017:581) menar att om 

kommunikationen blir alltför sporadisk kan teammedlemmar börja tvivla på om övriga 

teammedlemmar engagerar sig i arbetet och tappa tillit till varandra. 
 

Teammedlem 2A menar att kommunikationen är avgörande för att teamet ska få en bild av uppgiften 

och vidare möjliggöra att teammedlemmarna kan samarbeta och be varandra om hjälp. Scrum master 
B har ett liknande resonemang och menar att frekvent kommunikation skapar en förståelse för övriga 

teammedlemmars arbete och hur de hanterar eventuella problem:  

” Om man inte har god kommunikation så vet man inte hur de andra tänker och resonerar.”.   

Teammedlem 2B anser att kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym skapar transparens 
inom teamet, där teammedlemmarna får lättare att kommunicera och dela erfarenheter.  

 

4.3.4 Kommunikationskvalitétens inverkan på tillit 
Scrum master A menar att direkt kommunikation mellan två individer genererar tillit tillsammans med 

tydlig information. Om informationen inte är tydlig kan det skapa en känsla av att den som skickar ut 
den inte är engagerad. Teammedlem A anser att kommunikationskvalitét är av stor vikt för tilliten 

inom ett team: 

 ”Om man frågar någonting, skriver på Skype eller ett mail och inte får svar så kanske det 

betyder att personen inte förstått och då kan man följa upp kanske och se att det framgått. 

Att informationen är tydlig är nog viktig för att man ska känna tillit.” 

Marlow et al. (2017:581) menar att kommunikationskvalitet är en viktig del för utveckling av tillit i ett 
team, tillsammans med interaktion av personlig natur mellan teammedlemmarna.  

Enligt Teammedlem 2A kan information som uppfattas som onödig visserligen vara uttröttande, men 

kommunikation och att teammedlemmarna får chans att höra vad de andra arbetar med och möjlighet 
att ställa frågor, är enligt Teammedlem 2A så pass viktigt att kommunikation av lägre kvalitet inte blir 

ett problem. Scrum master B anser att skriftlig information i form av e-post kan vara bra, eftersom det 

innebär att informationen finns kvar i textform, men att det kan vara svårt att få ut informationen på et 

tydligt sätt som inte lämnar innebörden av informationen öppen för tolkning för mottagaren.  
 

4.3.5 Kommunikationsinnehållets inverkan på tillit 
Teammedlem 2A anser att relationsorienterad kommunikation har en positiv inverkan på tillit, 

eftersom det innebär att teammedlemmarna lär känna varandra. Även Teammedlem 1A menar att 

relationsorienterat kommunikationsinnehåll främjar individers personliga relation till varandra och 
uppger ett exempel på en relation med en annan teammedlem som Teammedlem 1A anser är starkare 

än relationen till övriga teammedlemmar. Teammedlem 1A upplever att kommunikationen med den 

teammedlem som står Teammedlem 1A närmare är enklare och tydliga än kommunikationen med 
övriga teammedlemmar. Teammedlem 1A menar även att tilliten till denne teammedlem är extra hög 

när det kommer till hjälp och stöd med arbetsuppgifter:  

”…När jag ber honom om hjälp med arbetsuppgifter vet jag att han kommer göra dem…”.  

Marlow et al. (2017:579) menar att om kommunikationen är relationsorienterad, stärks de 

känslomässiga banden mellan teammedlemmarna, vilket har en positiv inverkan på tillit. Enligt 
Marlow et al. (2017:579) är det oklart hur stor inverkan kommunikationsinnehållet faktiskt har på 

teamets resultat i slutändan. 
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Scrum master B anser inte att relationsorienterad kommunikation behöver innebära starkare tillit, 

eftersom tilliten i slutändan hänger på individens handlingar:  

”…En del personer är kanske inte jättekommunikativa om vad de gjort i helgen, men 

levererar ändå alltid till punkt och pricka så man kan lita på dem så sätt…”.  

Teammedlem 1B menar att kommunikationsinnehållets inverkan på tilliten kan variera från person till 

person:  

”Vissa får tillit när en person är öppen om det specifika man jobbar med i arbetsperioden. 

Andra kanske får mer tillit när man pratar vid kaffemaskinen om fotboll och hockey. Det är 

väldigt specifikt från person till person. Det är viktigt att lära känna varandra och förstå sig 
på varandra hur de tycker och tänker, vissa är duktiga på att parata om rätt ämnen med rätt 

personer.” 

4.3.6 Mentala modeller 
Respondenterna har arbetat i ungefär två år i teamen, med undantag för Scrum master A, som endast 

arbetat inom teamet i fem månader.  
 

Teammedlem 1A, Teammedlem 2A, Scrum master B och Teammedlem 1B menar att teamen ägnat en 

del tid åt teambuildningaktiviteter i form av biljardspel, middagar eller problemlösning. Teammedlem 

A har dock uppfattningen att hela teamet inte brukar kunna samlas:  

” Vi har ju varit på after work när vi håller demo i göteborg en gång i månaden, men då är 

det flera personer som inte ville följa med. Då var vi dessutom ute tillsammans med ett 

annat team.” 

Marks et al. (2000:974) menar att träning inom teaminteraktion hjälper till att utveckla teamets 

mentala modeller och hjälpa ett team att arbeta bättre tillsammans. Gibson och Cohen (2003:25) 
menar att möjlighet att kommunicera och dela information samt utveckla en teamkänsla är några 

faktorer som kan bidra till en delad förståelse inom teamet.  

 

Teammedlem 2A menar att samarbete inom problemlösning inom teamet kan variera under olika 
perioder. I de fall teamet haft samma uppsättning med teammedlemmar som arbetat länge med 

varandra har det varit lättare att lösa uppgifter, medan det varit svårare att lösa uppgifter i de fall 

teamet fått många nya teammedlemmar. Teammedlem 1A menar att samarbete mellan färre personer 
har fungerat bra, men att det kunnat ta lång tid i de fall fler än två teammedlemmar utfört uppgifter 

tillsammans. Scrum master A, Scrum master B, Teammedlem 1B och Teammedlem 2B anser att 

problemlösning inom teamet fungerar bra och att de har lätt att koordinera sig.  
 

Teammedlem 2B uttrycker att bilden av en lösning dock inte alltid stämmer överens bland 

teammedlemmarna: 

”…Jag som person är en som gärna lägger alla hörnbitar först i ett pussel. Då känns det 

självklart vad nästa steg är. Andra kanske inte jobbar så och ser uppgiften på samma sätt, 

men det är inte säkert att jag har rätt alla gånger heller. Ibland uppskattar man saker olika.” 

Teammedlem 1B menar att då teammedlemmar har skilda mentala modeller över en tilltänkt lösning 

pratar de ihop sig till de förstår varandra och får samma bild. Ofta skiljer sig teammedlemmarnas bild 

av en lösning på grund av olika kompetenser, erfarenheter, och vanor. Vidare menar Teammedlem 1B 
att teammedlemmarna är noga med att vara öppna mot varandra och tala om för övriga 

teammedlemmar om det är något som inte är tydligt. Eftersom teamen arbetar krossfunktionellt är det, 

enligt Teammedlem 1B, en viktig del av lärandet att diskutera sig fram till en lösning och skapa en 
gemensam bild. Gibson och Cohen (2003:32) menar att ett produktutvecklingsteam bör t.ex. vara 

tvärfunktionellt, eftersom det en fördel om ett utvecklingsteam kan se olika perspektiv och 

representera eller identifiera behoven hos olika målgrupper. Hackman (1987:323) menar att ett teams 

effektivitet är beroende av hur mycket teammedlemmarna anstränger sig för att för att utföra arbetet 
gemensamt, den kunskap teammedlemmarna tillför vid utförandet och huruvida utförandet lämpar sig 

för att få det resultat teamet eftersträvar. 
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Vid intervjuerna framgår att teamen arbetar i ett klimat där de ständigt möter nya uppgifter och 

utmaningar:  

”Det hände ofta, eftersom uppgifterna kom från olika områden och varje gång fick man lära 

sig nya delar av produkten vi jobbade med...” 

menar Teammedlem 2A. Teammedlem 1A och Teammedlem 2A upplever att de fått bra stöd från sin 

närmsta chef i samband med nya situationer. Teammedlem 2B menar att teammedlemmarna stöttat 

varandra i första hand, eftersom det oftast inte funnits någon chef tillgänglig med rätt kompetens som 
kunnat stötta teamet. I många fall fanns personer med rätt kompetens inte längre inom projektet, vilket 

tvingade teamet att kämpa sig igenom utmaningarna på egen hand. Marks et al. (2000:973) menar att 

teammedlemmar söker sig till sin ledare för att få hjälp att tolka och organisera information och därav 
har ledarens kommunikation en inverkan på teammedlemmarnas mentala modeller, speciellt i en 

ledares kommunikation, är viktig i nya okända miljöer. 

 

4.3.7 Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolymens inverkan på mentala modeller 
Samtliga respondenter anser att kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym kan ha en 
inverkan på mentala modeller. Scrum master A menar att kommunikationen är mycket viktig för att 

säkerställa att alla inom teamet arbetar mot samma mål och Teammedlem 1A menar att korta, 

frekventa möten är viktigt för de mentala modellerna. Teammedlem 1B, Scrum master B och 

Teammedlem 2A har ett liknande resonemang om kommunikationsfrekvensen och 
kommunikationsvolymens inverkan på mentala modeller, där kommunikationen enligt Teammedlem 

2A är avgörande för att teamet ska kunna lösa en uppgift gemensamt. Scrum master B anser att det är 

näst intill omöjligt för ett team att lösa en uppgift utan mycket kommunikation och Teammedlem 1B 
menar att diskussioner inom teamet bör ske ofta och bör få ta den tid som krävs i de fall ett svårt 

problem uppstått. Marks et al. (2000:974) menar att teamträning, där teammedlemmarna får öva upp 

sin förmåga att interagera med varandra och lösa problem tillsammans är ett effektivt sätt att bygga 

upp gemensamma mentala modeller inom ett team. 
 

4.3.8 Kommunikationskvalitétens inverkan på mentala modeller 
Teammedlem 1A anser att kommunikationskvalitéten kan påverka teamets gemensamma förståelse för 

uppgiften: 

”Det är viktigt med kommunikation men det gäller att göra det på ett bra och tydligt sätt. 

Jag tänker att det kan vara bra att samla alla ibland och gå igenom så att alla har förstått vad 

de ska göra och sedan kan man gå och sätta sig och jobba ostört ett tag. Det tycker jag är 

skönt.” 

Enligt Scrum master A är det viktigt att säkerställa kvalitéten i kommunikationen genom att vara 

noggrann med att ge utförliga svar på frågor och inte svara endast ”ja” eller ”nej”, även om det innebär 

lite extra arbete. Scrum master B anser att endast e-post som kommunikationsverktyg kan vara 
riskabelt, eftersom det inte ger särskilt stort utrymme för följdfrågor, jämfört med muntlig 

kommunikation, men att det kan hjälpa om teammedlemmarna har träffats personligen. Teammedlem 

1B anser att det är viktigt att den information som förmedlas är genomtänkt och konkret för att 
undvika missförstånd, eftersom det riskerar att skapa förvirring. Enligt Teammedlem 2A är rätt 

information viktigt för att teamet ska kunna skapa en gemensam bild av uppgiften och sedan kunna 

dela upp arbetet med en gemensam tidsuppskattning för uppgiften som grund. Marlow et al. 

(2017:582) menar att kvaliteten på kommunikationen är viktig för att utveckla mentala modeller inom 
teamet, där hög kvalitet på kommunikationen främjar de mentala modellerna. Vidare menar Marlow et 

al. (2017:582) att det är vanligt att virtuella team har svårt att utveckla mentala modeller, eftersom 

kommunikationen inom virtuella team generellt inte är flytande på samma vis som den muntliga 
kommunikationen i traditionella team och därför inte får samma kvalitet. 

 

Teammedlem 2B berättar att teamen ofta diskuterar uppgifter under sprintplaneringen och i 

observationen som utförts av teamen framgår att tidsuppskattning av olika uppgifter utförs gemensamt 
av teamen. Teammedlem 2B anser dock inte att det gör någon avsevärd skillnad i relation till den 

mentala modell som teamen skapar av uppgiften. 
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4.3.9 Kommunikationsinnehållets inverkan på mentala modeller 
Teammedlem 2A menar att uppgiftorienterad kommunikation behövs för att teamet ska kunna lösa 

uppgiften. Teammedlem 1B menar dock att kommunikationen måste vara relevant för att göra nytta. 
En generell konversation kan vara av nytta för teamet, men att hålla sig till ämnet är enligt 

Teammedlem 1B viktigt för de mentala modellerna inom teamet.  

 
Scrum master B anser att kommunikationsinnehållet talar om hur en individ upplever uppgiften, d.v.s. 

om den upplevs som svår eller lätt. Om en teammedlem talar mycket om andra saker än uppgiften är 

det ofta, enligt Scrum master B, ett tecken på att de tycker uppgiften är svår, om än undermedvetet. 
Marlow et al. (2017:582) menar att mentala modeller ofta utvecklas i samband med uppgiftsorienterad 

kommunikation av hög kvalitet. 

4.4 Output 

Teammedlem 2B anser att en tydlig bild av uppgiften, hur något ska utformas och fungera när det är 

färdigt, ger hög tillfredsställelse med resultatet om bilden av uppgiften stämt:  

”I en uppgift jag arbetar med hade jag en tydlig bild av hur något skulle byggas och fungera 

efteråt. Nu när den bilden stämde känner jag mig nöjd med resultatet.”.  

Enligt Scrum master B presterar en individ bättre när det finns en förståelse för andra individers bild 
av uppgiften. En annan faktor som spelar en roll för en individs prestation är enligt Scrum master B 

erfarenhet av produkten.  

 

4.4.1 Output: Uppgiftsrelaterade resultat 
Samtliga respondenter känner sig nöjda med de resultat som de producerat tillsammans under 
projektets gång.  

”Jag tycker vi har levererat ett bra resultat utifrån de förutsättningar vi haft.”  

anser Scrum master A. Resultatet som teamen producerar utvärderas främst genom test av den kod 

som teamen arbetat med, enligt ”Scrum master B, Teammedlem 1B, Teammedlem 2B, Scrum master 
A och Teammedlem A. Teammedlem 1A menar att mycket av resultatvärderingarna även bygger på 

tillit mellan produktägare och teamen:  

”De litade på att vi levererade med kvalitet, sedan har de ju egna testinstanser som 

verifierar. Men produktägare litade på oss fullt ut, att vi levererade det vi skulle.”.  

Enligt Teammedlem 2A utvärderas resultaten genom att se till de mål som satts upp för uppgiften, där 
målet är uppnått anses uppgiften vara klar och produkten ska hålla den kvalitet som önskas. Hoegl och 

Gemuenden (2001:438) menar att projekts utfall ofta mäts i effektivitet, vilket dels kan mätas i form 

av kvalitet på projektets resultat, d.v.s. hur hög kvalitet en framtagen produkt har i förhållande till hur 

hög kvalitet produkten var tänkt att vara från början.   
 

Scrum master A menar att det i den process teamen arbetar efter inte direkt ingår något moment där 

produktägare godkänner eller underkänner det resultat som ett team producerat. Teamen ansvarar 
själva för att testa och verifiera kvaliteten på produkten och överlämna testloggen till beställaren. 

Teammedlem 1A, Teammedlem 2A, Scrum master B, Teammedlem 1B och Teammedlem 2B menar 

att resultatet som de som team arbetat fram för det mesta godkänns av produktägaren. I de fal 
produkten inte godkänts kan det bero på tidsbrist, någon enstaka bugg eller en otydlig 

produktbeskrivning. Teammedlem 1A menar att det ofta är oförutsedda saker som gör att produkten 

inte hållit den kvalitet som tänkts. I de flesta fall innebär det att vissa uppgifter kvarstår och genomfört 

i nästkommande sprint istället. 
 

Teammedlem 2B menar att de händer att teamen går utanför den utsatta tidsramen när de producerar 

resultatet, men att detta inte upplevs som ett problem vid överlämning till kunden: 

”…jag upplevde det inte som ett problem, eftersom vi ändå levererade och kunden verkade 

nöjd…”. 
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Vidare menar teammedlem 2B att förseningar av leveranser ofta beror på de verktyg, såsom 
byggmiljöer, som används inom projektet. Scrum master B menar att förseningar kan bero på att 

beskrivning av uppgiften som teamet ska utföra inte är tillräckligt tydlig, eller att de aktiviteter som 

uppgiften involverar tar längre tid än estimerat. Huruvida teamets framarbetade resultat håller 
tidsramen eller inte utvärderas enligt Teammedlem 1B genom ett tidsrapporteringsverktyg där 

teammedlemmarna fyller i antal timmar de arbetat med en viss uppgift. Där syns även hur många 

timmar som ursprungligen estimerats för uppgiften. Enligt Hoegl och Gemuenden (2001:438) kan 

effektivitet mätas i form av teamets förmåga att hålla tidsscheman och budget, d.v.s. huruvida 
produktion av en produkt påbörjas på en bestämd dag och håller som inom ramen för den 

förutbestämda budgeten. Enligt Scrum master B bestäms budgeten inom projektet med hjälp av ett 

antal estimerade timmar, som motsvarar en kostnad i kronor. Scrum master A menar att en viss tid 
avsätts för varje sprint tillsammans med produktägaren.  

 

4.4.2 Tillitens inverkan på uppgiftsrelaterade resultat 
Scrum master A menar att i ett team där individerna kan lita på varandra är det lättare för 

teammedlemmarna att skapa en gemensam målbild och därmed lättare att prestera. Scrum master A 
anser även att en känsla av att man som team presterat bra gör att teamet blir mer tillfredsställt och att 

en teamkänsla därför är mycket viktig för att teamet ska kunna prestera bra. Ytterligare en faktor, som 

enligt Scrum master A är viktig för teamets uppgiftsrelaterade resultat, är att teammedlemmarna vågar 

prata med varandra och känner tillräcklig tillit till varandra för att kunna prata om lika 
kompetensnivåer. Om en teammedlem är orolig över att avslöja sin kompetensnivå för övriga 

teammedlemmar kommer teamet inte få ett bra resultat. Marlow et al. (2017:582) menar att det finns 

ett samband mellan tillit och teamets prestanda bland virtuella team och att virtualitet kräver tillit för 
att fungera. Även Sarker et al. (2011:275) och Baskerville och Nandhakumar (2007:18) menar att tillit 

är mycket viktigt och betydelsefullt för att ett framgångsrikt samarbete i teamet. 

 
Även Teammedlem 1A menar att tilliten mellan teammedlemmarna och kunskap om de andras 

kompetenser gör det lättare för teamet att prestera. Vissa arbetsuppgifter kräver att teammedlemmarna 

kan lita på varandra: 

 ”Granskning av kod är av stor betydelse, man vet inte hur noga vissa är att granska kod. 

Det är ju ett bra sätt för att säkerställa kvalitet.”. 

Teammedlem 2A menar att vid ett samarbete inom ett team är det mycket viktigt att 

teammedlemmarna kan lita på varandra och att alla utför sina åtaganden. I annat fall uppstår 

konflikter.  

 
Teammedlem 1A berättar att teamets uppsättning förändrats en del under tiden som Teammedlem 1A 

arbetat inom teamet. Bland de som ingått i teamet har engagemanget i teamaktiviteter varierat. Vissa 

teammedlemmar har avstått från att delta i teamaktiviteterna och de personerna känner Teammedlem 
1A mindre tillit till, eftersom Teammedlem 1A kommunicerar mindre med dessa och därav har mindre 

insikt i vad de teammedlemmarna arbetat med:  

”… Det är svårt att veta hur engagerade är i sitt arbete då…”.  

Teammedlem 2A menar att tillit är ett värde som visar hur bra ett team arbetar ihop:  

”…Utan tillit är det inte ett team, utan bara en grupp människor som försöker göra samma 

uppgift.”. 

Teammedlem 1B delger en omvänd syn på tilliten och teamets uppgiftsrelaterade resultat, där tilliten 

inom teamet inte bara påverkar resultatet, utan resultatet påverkar huruvida teammedlemmarna känner 

tillit till varandra:  

”Tilliten bygger på att det går bra i samarbetet och skulle man då inte prestera lika bra 

skulle man inte ha samma tillit heller inom teamet, alltså att man som team kan leverera.” 



37 

 

4.4.3 Mentala modellers inverkan på uppgiftsrelaterade resultat 
Scrum master A anser att mentala modeller inte har särskilt stor inverkan på teamets 

uppgiftsorienterade resultat, men att det är viktigt att teamet är överens om vad som ska produceras. 
Även Teammedlem 1A anser att teammedlemmarna aktivt måste arbeta åt samma håll för att utföra 

rätt handlingar som leder till en bra och välproducerad produkt. Enligt Teammedlem 1B är en 

noggrann och gemensam definition av målet en förutsättning för att få ett bra resultat. Teammedlem 
2B för ett liknande resonemang kring behovet av en gemensam bild av uppgiften:  

”Vi gör ju en analys av uppgiften. Om bara en person gör den analysen skulle nog 

slutresultatet bli sämre än om hela teamet sitter tillsammans och brainstormar fram en 

lösning.”. 

 

4.4.4 Output: Personrelaterade resultat 
Scrum master A berättar att det har rått en viss frustration inom teamet i samband med tillfredsställelse 
med det producerade resultatet. Teammedlemmarna var inte nöjda med det de producerat och 

upplevde inte att kunden engagerade sig i problemet. Hertel et al. (2005:86) menar att 

tillfredsställelsen ofta är i linje med teamets prestation, d.v.s. om teamet känner tillfredsställelse är 
resultatet av arbetet ofta gott och vice versa. Dock har teamets tillfredsställelse, enligt Scrum master 

A, blivit bättre med tiden, mycket tack vare kompetensutveckling och bättre planering. Teammedlem 

2A anser att teamet inte var tillfredsställt med resultaten, eftersom de uppgifter som utfördes innebar 

mycket upprepningar och till slut inte kändes intressanta längre. Gemensamt för Scrum master B och 
Teammedlem 2B är att de ser potential att förbättra resultaten, men att teamet känts ganska 

tillfredsställt med resultatet.  

”Under perioder har vi varit nöjda med de vi gjort. Ibland har vi levererat, men velat 

leverera mer. Saker har förhindrat att vi kan jobba effektivt och har man en känsla av det så 

är man kanske missnöjd med det man åstadkommit...” 

anser Scrum master B. När teamet utfört sitt arbete finns det enligt Hackman (1987:323) mer resultat 

att se till och utvärdera än själva produkten som producerats. Det som händer inom gruppen i form av 

arbete och interaktioner påverkar teammedlemmarnas vilja -eller ovilja- att fortsätta arbeta 

tillsammans.  
 

Samtliga respondenter uttrycker en vilja att fortsätta arbeta i samma teamuppsättning. Teammedlem 

1A påpekar dock att uppdelningen av teamen och det distribuerade arbetssättet kunde varit bättre: 
”Vi lyckades leverera lika bra, men det är trevligare att sitta tillsammans, det tror jag de flesta gör.”. 

Scrum master A uppskattar de olika utmaningarna som uppstår inom teamarbetet, där teammedlemmar 

från olika delar av världen ingått:   

”…Jag fick se personer utvecklas och växa.”.  

Den sociala process som pågår under utförandet av en uppgift bör enligt Hackman (1987:323) kunna 

upprätthålla teamets förmåga att kunna arbeta tillsammans. I vissa fall har teamet dock ett 

självdestruktivt arbetssätt där det ”bränner upp” sig medan det utför uppgiften. Teammedlem 2A 
menar att tillfredsställelsen med teamets gemensamma resultat kan variera lite, eftersom teamets 

uppsättning förändrats en del under tidens gång. Uppgifterna som teamet fick var enligt Teammedlem 

2A inte alltid så utvecklande.  

 
Även Scrum master B berättar om hur förändringar i uppsättningen av teamet påverkat arbetssättet:  

”Teamet har ju ändrats en del, folk har kommit och gått och vi har fått börja om flera 

gånger och introducera nya. Men kärntruppen har alltid varit samma så det har inte varit ett 

jätteproblem, även om det blir skillnad för hur man angriper saker och levererar.” 

Hertel et al. (2005:86) och Marlow et al. (2017:585) menar att om teamet får möjlighet att 
kommunicera om icke-jobbrelaterade ämnen kommer de utveckla en mer konstruktiv 

konflikthantering, vilket har en positiv inverkan på teamets tillfredsställelse. Teamen samtalar, enligt 

samtliga respondenter, ganska lite om relationsorienterade ämnen.   
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Teammedlem 1B och Teammedlem 2B anser att beslut som tagits inom teamen ibland inte känts helt 

bra, speciellt i de fall inte alla är eniga. Teammedlem och Scrum master A känner sig nöjda med de 
beslut som tagits och Scrum master B menar att teamen för det mesta tar gemensamma beslut. Baltes 

et al. (2002:166–173) menar att elektronisk kommunikationsteknik, såsom chat, e-post och 

videokonferens, kan ha en effekt på teamets tillfredsställelse gällande besluttagande och processen till 
de tagna besluten, eftersom det är svårare att koordinera teammedlemmarna vid elektronisk 

kommunikation. 

 

4.4.5 Tillitens inverkan på personrelaterade resultat 
Scrum master A, Teammedlem 1A, Teammedlem 2A, Scrum master B och Teammedlem 1B anser att 

tillit inom teamet påverkar teamets personrelaterade resultat, där tilliten har en positiv inverkan. 
Teammedlem 1A menar att tillit byggs upp med tiden och enligt Teammedlem 2A är teamprocessen, 

där tillit uppstår och teammedlemmarna får möjlighet att lära av varandra gör att teammedlemmarna 

blir mer motiverade och nöjda. Om motsatsen skulle ske, d.v.s. att stora diskussioner och konflikter 
uppstår, kommer teamet inte vara lika tillfredsställt.  

 

Scrum master B menar att tilliten är viktig i teamarbete, eftersom det påverkar teammedlemmarnas 
självförtroende vad gäller att utföra uppgifter. I de fall det inte finns tillit mellan teammedlemmarna, 

menar Scrum master B dessutom att teammedlemmarna riskerar lägga sig i varandras arbete mer än 

nödvändigt. Teammedlem 1B anser att en välfungerande teamkänsla, att ha tilltro till varandra och 

hjälpas åt och att ta ansvar är viktiga faktorer som påverkar teamets resultat. Marlow et al. för ett 
liknande resonemang, där tillit mellan teammedlemmarna motverkar oro för att övriga 

teammedlemmar inte ska utföra sina åtaganden.  

 

4.4.6 Mentala modellers inverkan på personrelaterade resultat 
Scrum master B menar att mentala modeller har en inverkan på personrelaterade resultat som är 
beroende av att individer har rätt bild av vad de ska göra. Teammedlem 1B anser att bilden av 

uppgiften dessutom behöver vara gemensam, eftersom problemlösning i sig kan göras på liknande sätt, 

oavsett hur problemet ser ut, men om alla löser olika problem blir resultatet inte bra.  

”En gemensam bild av problemet är en förutsättning för att man ska kunna göra sitt arbete.” 

 anser Teammedlem 1B. Teammedlem 2B menar att i ett team, där man tillsammans gör en analys och 

samtliga teammedlemmar är överens om det, kommer också teammedlemmarna vara tillfredsställda 

med resultaten efteråt.  

 
Scrum master A lägger stor vikt vid en tydlig och välbeskriven målbild för att ett team ska kunna 

skapa en gemensam mental modell. Vidare menar Scrum master A att tydliga mål för vad som ska 

uppnås med arbetet även är viktigt för att ett team ska trivas och må bra. Även Marlow et al. 
(2017:585) menar att tydliga mål är viktigt för att teamet ska uppnå tillfredsställelse. 

 

4.5 Kunskapsbidrag 

Under studien har ett kunskapsbidrag arbetats fram med hjälp av den empiriska studien och 

litteraturstudien. I den analysmodell som presenteras (Figur 2) finns inte kulturell mångfald med som 
en indikator i faktorn Input. Kulturell mångfald har en tydlig inverkan på teammedlemmarnas arbete, 

speciellt i samband med kommunikationen. I teamen som respondenterna tillhör har det ingått 

teammedlemmar av olika nationaliteter.  
 

Teammedlem 2B berättar att teamkommunikationen påverkas av olika synsätt på 

kommunikationsverktygen, vilket med största sannolikhet beror på olika kulturer och förhållningssätt 

till hur olika elektroniska verktyg ska användas. Svar på chattmeddelanden kan dröja länge och de svar 
som kommer kan vara svårt att tyda. Scrum master B anser att kulturell mångfald kan ha en negativ 

inverkan på kommunikationen och de mentala modellerna om teammedlemmarna har svårt att förstå 

varandra.  
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Teammedlem 1B och Teammedlem 2B anser att kommunikationsinnehållet delvis kan påverkas av 

den kulturella mångfalden genom att samtal som rör teammedlemmarnas kulturella skillnader uppstår, 
även om det inte är i stor utsträckning.  

 

Enligt Teammedlem 1A minskar kommunikationsfrekvensen kan minska mellan teammedlemmar som 
talar olika språk. Även kommunikationsinnehållet påverkas, genom att teammedlemmar som talar 

olika modersmål fokuserar på uppgiftsorienterad kommunikation i första hand. Eftersom syftet med 

studien är att identifiera faktorer som påverkar virtuella teams kommunikationsprocesser inom agila 

mjukvaruutvecklingsprojekt och kulturell mångfald framgår som en av de faktorer som har en 
inverkan på kommunikationsprocesserna, föreslås en ny, modifierad analysmodell, se Figur 3. 
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5. Slutsatser 
Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som påverkar virtuella teams 

kommunikationsprocesser inom agila mjukvaruutvecklingsprojekt. Under studien har flera faktorer 

kunnat identifieras som med sannolikhet påverkar virtuella teams kommunikationsprocesser: 

• Mångfald i teamet  

• Kommunikationsfrekvens & Kommunikationsvolym 

• Kommunikationskvalitet 

• Kommunikationsinnehåll 

• Tillit 

• Mentala modeller 

Vid studien upptäcktes även att faktorerna i sig har en inverkan på kommunikationsprocesserna, men 
att de i kombination med varandra de växer sig större och gör en större skillnad för 

kommunikationsprocesserna och teamens resultat. Exempel på detta är att Mångfald i form av 

Personlighetstyper kan ha en inverkan på Kommunikationsfrekvens & Kommunikationsvolym genom 

att en teammedlem är mycket extrovert, vidare har detta en inverkan på Tilliten, eftersom den 
extraverta Teammedlemmen interagerar och kommunicerar mycket med de övriga teammedlemmarna, 

vilket bygger upp en tillit mellan teammedlemmarna.  

 
Några faktorer har framstått som extra centrala med dess inverkan på kommunikationsprocesserna. I 

kapitel 4.5 presenteras även ett kunskapsbidrag som arbetats fram under studien, faktorn Kulturell 

mångfald, som inte från början inkluderats i den analysmodell som legat till grund för studien. 

5.1 Mångfalden sätter förutsättningarna för kommunikationsprocesserna 

En faktor som framträder tydligt under studien är Mångfalden i teamet. Mångfalden är del av Input 

och den faktor som avgör hur engagerade teammedlemmarna är i kommunikationen. 
Teammedlemmarna i fältstudien har ett brett spektrum av olika personlighetsdrag, där flera av 

respondenterna anser att det är till en fördel, eftersom olika personlighetsdrag kompletterar varandra. 

Det faktum att teammedlemmarna befinner sig i starka situationer under sitt arbete, eftersom 

teammedlemmarna är beroende av varandra i sitt arbete, kan påverka huruvida de olika 
personlighetsdragen hos teammedlemmarna utmärker sig, eftersom det troligtvis finns starka normer i 

de situationer teammedlemmarna arbetar i till vardags. Det är oklart hur mycket teammedlemmarnas 

olika personlighetsdrag påverkar teamets arbetsresultat i slutändan, men de flesta av respondenterna 
anser att det påverkat teamets arbete positivt och bidragit till en bra leverans av produkten inom en 

utsatt tidsram.  

 
Respondenterna anser att det finns en stor bredd på erfarenheter inom teamen. Från intervjuerna 

framgår även att det finns en blandning mellan juniora och seniora konsulter med bakgrund från olika 

organisationer med olika kulturer. Bredden på erfarenheter har enligt respondenterna haft en positiv 

inverkan på teamets arbete. Seniora konsulter har en tendens att förespråka de arbetssätt de haft 
tidigare, i tidigare arbetspositioner, vilket i visa fall kan skapa konflikter, men bredden på erfarenheter 

och de kompetenser det tillför till teamet ger teamet ett bra stöd i stressade situationer. Även juniora 

konsulter tillför enligt respondenterna ett värde till teamet i form av nytänkande. En negativ aspekt 
från bredden på erfarenheter som inte tas upp i den teoretiska studien, men som uppmärksammats 

under intervjuerna är att bredd på erfarenheter kan orsaka en sårbarhet för teamet om kompetenserna 

inte sprids aktivt mellan teammedlemmarna. Om en teammedlem med en viktig kompetens är 

frånvarande kan det orsaka problem för teamets arbete och ingen annan besitter den kompetens som 
krävs.  

 

En faktor, som inte finns med i den analysmodell som studien utgått från, men som under intervjuerna 
har framkommit och framställts som en faktor med stor inverkan på teamets arbete är kulturell 

mångfald. Teammedlem 2B berättade, t.ex. om hur användningen av kommunikationsverktygen och 

syn på problem som uppstår skiljer sig mellan olika kulturer, vilket kan leda till en viss frustration. 
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Teammedlem A berättar att språkskillnader kan göra att teammedlemmar har mindre 

relationsorienterad kommunikation, eftersom fokus läggs på att klara av uppgiften i första hand. 
Språkskillnaderna skulle kunna göra att de teammedlemmar som inte talar samma språk som 

majoriteten hamnar utanför gemenskapen och teamet får en sämre sammanhållning, vilket påverkar 

kommunikationen i teamet.  
 

Flera av respondenterna anser att mångfalden, d.v.s. Input till Teamkommunikation har en positiv 

inverkan på Teamkommunikationen. En positiv effekt är, när det finns en bredd av erfarenheter och 

personlighetstyper, att teamen får en bra dynamik och teammedlemmarna fyller olika syften inom 
teamet. Om alla teammedlemmar har haft samma personlighetstyp och samma bakgrund hade 

resultatet kunnat bli att alla teammedlemmar var mycket kommunikativa och inget hade blivit gjort i 

form av arbete. Även åt andra hållet, om samtliga teammedlemmar varit mer introverta, kanske 
teammedlemmarna inte hade velat kommunicera alls med varandra.  

5.2 Teamkommunikationen är viktigt för tilliten 

Teamkommunikationens inverkan på tillit har varit ett starkt och tydligt ämne i studien. Tilliten är i sin 
tur en mycket viktig faktor för ett framgångsrikt samarbete inom teamen. Att tala om 

relationsorienterade ämnen gör att teammedlemmarna lär känna varandra och vet vad de kan förvänta 

sig – eller inte förvänta sig – av varandra. Teammedlem 1A ger exempel på en relation till en kollega 
som är starkare än till de övriga teammedlemmarna, där även tilliten vuxit sig extra stark, eftersom 

kommunikationen känns tydligare.  

 

Även uppgiftsorienterad kommunikation är av vikt för att teammedlemmarna ska känna tillit till 
varandra och den behöver vara av hög kvalitet för att tilliten ska utvecklas. Om informationen är 

otydlig kan det göra att mottagaren får en känsla av att avsändaren är oengagerad. Kommunikation där 

teammedlemmarna får möjlighet att ställa frågor och berätta för varandra vad de arbetar med är viktig 
för utveckling av tillit. 

 

Även frekvent kommunikation är viktigt för att teammedlemmarna ska kunna bygga upp personliga 
relationer, där ömsesidig tillit kan växa fram bland teammedlemmarna. Om teammedlemmarna inte 

kommunicerar tillräckligt mycket med varandra kan de börja spekulera i huruvida de andra 

teammedlemmarna engagerar sig i arbetet, eller om de arbetar med det de åtagit sig. 

Kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym kan även ha en positiv inverkan på tilliten 
genom att det skapas transparens inom teamet, eftersom teammedlemmarna kommunicerar mer och 

delar olika erfarenheter.  

5.3 Teamkommunikationen är även viktig för de mentala modellerna 

Mentala modeller behöver vara gemensamma för teammedlemmarna och korrekta i relation till 

förväntningarna från omgivningen för att kunna arbeta fram ett gemensamt resultat. 

Teamkommunikationen är avgörande för att teammedlemmarna ska kunna skapa gemensamma 
mentala modeller och lösa en uppgift. Utan teamkommunikationen kan teammedlemmarna inte 

säkerställa att alla i teamet arbetar mot samma mål. Korta frekventa möten och övning inom 

teaminteraktion kan vara två saker som främjar teamens utveckling av mentala modeller.  
Kommunikationen behöver hålla en viss kvalitet för att de mentala modellerna ska kunna bli korrekta 

och gemensamma. Att ge kommunikationen lite extra tid, ge utrymme för frågor och utförliga svar är 

metoder som kan främja kommunikationens positiva inverkan på de mentala modellerna. 

Informationen som kommuniceras behöver vara korrekt för att inte skapa missförstånd. Elektroniska 
kommunikationsverktyg såsom e-post kan ha en negativ inverkan på kommunikationskvalitéten och 

därmed påverka de mentala modellerna, eftersom de ger lite utrymme för följdfrågor och 

säkerställande att information som kommuniceras är korrekt. Kommunikation som inte kan flyta på på 
samma vis som muntlig kommunikation får heller inte samma kvalitet och kräver därför extra mycket 

tid och uppföljning för att den ska kunna främja de mentala modellerna.  

 



43 

 

Kommunikationsinnehållets inverkan på mentala modeller är mycket tydlig i den studie som utförts – 

kommunikationen behöver vara relevant och uppgiftsorienterad för att den ska hjälpa teamet att bilda 
korrekta och gemensamma mentala modeller.  

5.4 Rekommendation för fortsatta studier  

I den studie som utförts har ett kunskapsbidrag arbetats fram: Kulturell mångfald, som ingår i 

Mångfald i teamet och som har en inverkan på Teamkommunikationen. Det är dock oklart hur stor 

inverkan är. Det är även oklart hur teammedlemmar som tillhör en annan kultur ställer sig i frågan om 
den kulturella mångfaldens inverkan på kommunikationen, eftersom de personer som utmärker sig 

med en annorlunda kultur inte har inkluderats i studien. 

 
Ett förslag på fortsatta studier skulle därför vara att granska ämnet kulturell mångfald inom virtuella 

team ytterligare, i en studie där kulturell mångfald inkluderas i analysmodellen från början. Ett större 

fokus bör ligga vid att ställa frågor som hjälper till att identifiera den kulturella mångfaldens inverkan 

på virtuella teams kommunikationsprocesser inom agila mjukvaruutvecklingsprojekt. Personer som 
arbetar i team med kulturell mångfald bör delta i studien och så även personer som tillhör olika 

kulturer, för att få ett bredare perspektiv. 

 
En annan aspekt som inte undersökts i denna studie är hur kommunikationsprocesserna skiljer sig i ett 

virtuellt team gentemot ett traditionellt team. I både den empiriska studien och litteraturstudien 

framgår att den virtuella faktorn har en inverkan på teamkommunikationen, men det är efter denna 
studie inte tydligt hur stor inverkan den virtuella faktorn egentligen har på 

kommunikationsprocesserna som presenteras i analysmodellen.  
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Bilaga 1: Begreppsordlista 
  

Begrepp: Förklaring Källa 

  

 

Agil  ”Agil betyder lättrörlig eller vig...” (Agile Sweden 
2002) 

Agila metoder ”…de senaste årtiondena har ett antal metoder tagits fram som kallas 
agila metoder, som syftar till att utveckla mjukvara snabbt med fokus 
på individer och frekvent leverans av mjukvara.”  

Nuevo et al. 
(2011:66) 

Agil mjukvaruutveckling ”Kärnan av agila mjukvaruutvecklingsmetoder är användning av lätta 
– men tillräckliga – regler från projektmetodik i kombination med 
människo- och kommunikationsorienterade regler.” 

Abrahamson et al. 
(2002:15) 

Dagligt Scrummöte ”Det dagliga scrummötet är en aktivitet tidsbegränsad till 15 minuter 
då utvecklingsteamet samordnar arbetet och planerar det närmsta 
dygnet” 

Schwaber och 
Stuherland 
(2014:10) 

Samlokaliserade 
team/Traditionella team 

”…Traditionella team, också kända som konventionella eller 
samlokaliserade team, består av individer som arbetar fysiskt på 
samma plats...” 

Project 
Management 
Knowledge. (2018)  

Scrum  ”Ett ramverk inom vilket man kan angripa komplexa, adaptiva 
problem, medan man produktivt och kreativt levererar produkter 
med högsta möjliga värde” 

Schwaber och 
Stuherland 
(2014:3) 

Scrum Master ”Scrummästaren ansvarar för att säkerställa att Scrum förstås och 
efterlevs. Scrummästare gör detta genom att se till att scrumteamet 
håller sig till scrumteori, tillämpning och regler.” 

Schwaber och 
Stuherland 
(2014:6) 

Sprint ”Hjärtat i Scrum är en sprint, en tidsperiod begränsad till en månad 
eller mindre, under vilken ett “klart”, användbart och potentiellt 
releasebart produktinkrement tas fram.” 

Schwaber och 
Stuherland 
(2014:7) 

Teamprocess  ”Kommunikation är en teamprocess som förstärker teamets 
prestanda...” 

Marlow et al 
(2017:575) 

Virtuell ”Konceptet virtuellt refererar till något som finns eller som resulterar i 
en känsla eller en effekt, men som inte finns i fysisk form.” 

Baskerville och 
Nandhakumar 
(2007:17)  

Virtuella team (används i 
litteraturen växelvis med 
distribuerat team) 

”Virtuella team definieras som team med personer som arbetar 
utspritt över geografiska, tidsmässiga och organisationsmässiga 
gränser, men samarbetar genom användning av informationssystem 
och telekommunikationsteknik.”  

Baskerville och 
Nandhakumar 
(2007:17)  
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Bilaga 2: Semistrukturerad Intervjugiude 
1.Input: 

1.1 Vilken bild har du av teamet när det kommer till personliga värderingar? 

1.2 Vilken bild har du av teamet när det kommer till olika personlighetsdrag? 
1.3 Vilken bild har du av teamet när det kommer till bredd på erfarenheter? 

1.4 Hur nära/långt ifrån varandra upplever du att ni var i teamet när det kommer till personliga 

värderingar? 

1.4.1 Har du några exempel på värderingar som skilde sig mellan individer hos er i teamet? 
 1.4.2 Anser du att det påverkade ert arbete? 

 1.4.3 Om ja -Hur anser du att det påverkade ert arbete? 

1.5 Hur nära/långt ifrån varandra upplever du att ni var i teamet när det kommer till personlighetsdrag? 
1.5.1 Har du några exempel på personlighetsdrag som skiljde sig mellan individer hos er i teamet? 

 1.5.2 Anser du att det påverkade ert arbete? 

1.5.3 Om ja -Hur anser du att det påverkade ert arbete? 
1.6 Hur nära/långt ifrån varandra upplever du att ni var i teamet när det kommer till bredd på 

erfarenheter (professionella erfarenheter och/eller livserfarenheter)? 

1.6.1 Har du några exempel på erfarenheter som skiljde sig mellan individer hos er i teamet? 

 1.6.2 Anser du att det påverkade ert arbete? 
1.6.3 Om ja -Hur anser du att det påverkade ert arbete? 

2. Teamkommunikation: 

2.0.1 Hur väl anser du att kommunikationen fungerat i ditt team? 
 2.0.2 Varför tycker du det? 

2.1 Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolym 

2.1.1 Hur ofta du träffade du de andra teammedlemmarna personligen? 
2.1.2 Vilka skillnader märkte du mellan kommunikationen som skedde personligen och 

kommunikationen som skedde digitalt? 

2.1.3 Vilka verktyg använde ni för att kommunicera inom teamet? 

2.1.4 Hur ofta höll ni möten med teamet? 
 2.1.4.1 Hur ofta skulle du säga att ni behövde ha möten med teamet? 

 2.1.4.2 Hur upplevde du att mötena påverkade ert arbete inom teamet? 

2.1.5 Hur såg närvaron ut på de möten som hölls inom teamet? 
2.1.6 På vilka andra sätt sker kommunikation inom teamet, utöver de möten ni håller? 

2.1.6.1 Vilka kommunikationssätt föredrar du? 

2.1.7 Hur mycket information upplever du framkom på mötena i relation till den tid som gick åt att 

hålla möten? (blev mötena långdragna med lite information eller korta med mycket information?) 
 2.1.7.1 Varför anser du det? 

 2.1.7.2 Vad tror du att det beror på? 

2.1.8. Anser du att mångfalden i teamet kan ha en inverkan på kommunikationsfrekvens och 
kommunikationsvolym (hur ofta och hur mycket ni kommunicerar)? 

2.1.8.1 Om ja – på vilka sätt tror du att mångfalden i teamet har en inverkan på teamets 

kommunikationsfrekvens och kommunikationsvolym? 
2.2 Kommunikationskvalitet 

2.2.1 Hur väl anser du att kommunikationen och uppföljning av kommunikation fungerade i ert team? 

2.2.2 Använde ni inom teamet någon form av uppföljning på kommunikation, t.ex. kontrollera att ett 

mail gått fram eller att information framgått och förståtts? 
 2.2.2.1 Om ja, varför gjorde ni det? 

 2.2.2.2 På vilka sätt anser du att det hjälpte/stöttade kommunikationen? 

 2.2.2.3 Om nej, varför gör ni inte det? 
 2.2.2.4 På vilka sätt anser du att det skulle kunna påverka kommunikationen? 

2.2.3 Anser du att mångfalden i teamet kan ha en inverkan på Kommunikationskvalitén (hur noggrann 

och fullständig kommunikationen är)? 
2.2.3.1 Om ja – på vilka sätt tror du att mångfalden i teamet har en inverkan på 

Kommunikationskvalitén?  

2.3 Kommunikationsinnehåll 
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2.3.1 Hur stor del av kommunikationen handlade om arbete och att lösa den uppgift ni fått som team? 

2.3.1.1 Genom vilka verktyg kommunicerar du/ni i teamet främst om saker som rör uppgiften? 
2.3.1.2 Genom vilka verktyg föredrar du att kommunicera om saker som rör uppgiften? 

2.3.1.3 Varför föredrar du just dessa? 

2.3.2 Hur stor del av kommunikationen handlar om andra saker än arbete, d.v.s. icke-jobbrelaterade 
ämnen? 

2.3.3 Hur väl skulle du säga att du känner de andra i teamet?  

2.3.4 Genom vilka verktyg kommunicerar du/ni i teamet främst om saker som rör icke-jobbrelaterade 

ämnen? 
2.3.4.1 Genom vilka verktyg föredrar du att kommunicera om saker som rör icke-jobbrelaterade 

ämnen? 

2.3.4.1 Varför föredrar du just dessa? 
2.3.5 Anser du att mångfalden i teamet kan ha en inverkan på Kommunikationsinnehåll (om innehållet 

är uppgiftsorienterat eller relationsorienterat)? 

2.3.5.1 Om ja – på vilka sätt tror du att mångfalden i teamet har en inverkan på 
Kommunikationsinnehåll? 

2.3.6 Anser du att mångfalden i teamet påverkar teamkommunikationen? 

2.3.6.1 Om ja – på vilka sätt kan mångfalden ha en påverkan på teamkommunikationen? 

2.3.6.2 Om ja - I vilka situationer har mångfalden en särskilt stor påverkan på teamkommunikationen 
3 Framväxande tillstånd 

3.1 Tillit 

3.1.1 Vad har du för uppfattning av teamet när det kommer till tillit och förtroende till varandra? 
3.1.2 Hur ofta anser du att övriga teammedlemmar utförde sina åtaganden? 

3.1.3 Hur ofta hände det att övriga teammedlemmar inte utför sina åtaganden? 

3.1.4 Hur ofta undvek övriga teammedlemmar att ta på sig åtaganden? 

 3.1.4.1 Är det enligt dig av giltiga orsaker? 
3.1.5 Hur stark tillit skulle du säga att du kände gentemot övriga teammedlemmar när det kommer till 

åtaganden (att de gör det de sagt att de ska göra)? 

3.1.6 Hur stark tillit skulle du säga att du kände gentemot övriga teammedlemmar när det kommer till 
att de gör så gott de kan för att utföra sina åtaganden? 

3.1.7 Hur beroende var du av övriga teammedlemmar för att kunna utföra dina egna åtaganden? 

3.1.8 Hur ofta fick du utföra uppgifter som du från början inte tagit på dig ansvar för? 
 3.1.8.1 Varför gjorde du det? 

3.1.9 Anser du att någon i teamet hade större makt att välja vilka uppgifter de ska utföra? 

3.1.10 Anser du att någon i teamet hade större makt att fördela vilka uppgifter övriga teammedlemmar 

ska utföra? 
3.1.11 Hur bra kontakt har du med övriga teammedlemmar som befinner sig på samma plats som du? 

 3.1.11.1 Vad beror det på? 

 3.1.11.2 Finns det något sätt som skulle hjälpa dig att få bättre kontakt med dem? 
3.1.12 Hur bra kontakt hade du med övriga teammedlemmar som befann sig på en annan plats? 

 3.1.12.1 Vad berodde det på? 

3.1.12.2 Finns det något sätt som skulle hjälpa dig att få bättre kontakt med dem? 
3.1.13 Hur bra sammanhållning upplever du att ni hade i teamet? 

3.1.14 Upplever du att du hade en bättre personlig kontakt med vissa teammedlemmar? 

3.1.15 Hände det att du inte fick återkoppling från andra teammedlemmar? 

 3.1.15.1 Hur påverkade det ditt arbete? 
 3.1.16.2 Upplever du det som ett problem? 

3.1.16.3 Finns det något som skulle avhjälpa det problemet? 

3.1.16 Händer det att du inte ger återkoppling vid kontaktförsök/frågor från andra teammedlemmar? 
3.1.16.1 Vad beror det på? 

3.1.16.2 Hur påverkar det ditt arbete? 

3.1.16.3 Finns det något som kan underlätta så att du har möjlighet att ge med direkt återkoppling till 

övriga teammedlemmar? 
3.1.17 Hur väl anser du att återkoppling mellan teammedlemmar fungerade? 
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3.1.18 Hur välinformerad anser du dig varit i samband med frånvaro från övriga teammedlemmar som 

påverkade återkoppling och kommunikation i teamet? 
3.1.19 Hur informerade du övriga teammedlemmar om du skulle frånvara på ett sätt som påverkade 

återkoppling och kommunikation i teamet? 

3.1.20 Anser du att Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolym kan ha en inverkan på tillit? 
3.1.20.1 Om ja – på vilka sätt kan Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolym ha en 

inverkan på tillit? 

3.1.21 Anser du att Kommunikationskvalitét kan ha en inverkan på tillit? 

3.1.21.1 Om ja – på vilka sätt kan Kommunikationskvalitét ha en inverkan på tillit? 
3.1.22 Anser du att Kommunikationsinnehåll kan ha en inverkan på tillit? 

3.1.22.1 Om ja – på vilket sätt kan Kommunikationsinnehåll ha en inverkan på tillit? 

 
3.2 Mentala modeller 

3.2.1 Hur länge arbetade du i teamet? 

3.2.2 Tränade ni som team på interaktion under teambuildingaktiviteter? 
 3.2.2.1.Om ja, när och hur? 

 3.2.2.2 Om nej, vad berodde det på? 

3.2.3 När ni som team skulle lösa en uppgift, hur lätt/svårt upplever du att det är för er att koordinera 

er? 
3.2.3.1 Hur väl brukade din bild av en lösning stämma överens med resterande teammedlemmar? 

3.2.4 Hur ofta råder meningsskiljaktigheter kring förslag på lösningar för teamets uppgift? 

3.2.4.1 Hur påverkar det ert arbete som team? 
3.2.5 Hur ofta uppstod nya situationer där ni som team får interagera för att lösa uppgifter? 

 3.2.5.1 Hur stöttade er närmsta chef/ledare er i problemlösningssituationer? 

3.2.6 Uppstod stressade situationer under ert arbete som team? 

3.2.6.1 Om ja: Hur upplever du att det påverkat teamets förmåga att koordinera sig och lösa uppgiften? 
3.2.6.2 Hur upplevde du att det påverkar er bild av vad som förväntas av er som team? 

3.2.6.3 Hur upplever du att det påverkar teamets bild av uppgiften? 

3.2.7 Hur ofta hände det att teamet fick en felaktig bild av en uppgift? 
 3.2.7.1 Vad beror det på? 

 3.2.7.2 Hur har ni löst problemet? 

3.2.7.3 Vad skulle underlätta för att teamet ska kunna undvika att hamna den situationen? 
3.2.8 Anser du att Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolym har en inverkan på mentala 

modeller (teamets bild av hur en uppgift bör lösas)? 

3.2.8.1 Om ja – på vilket sätt kan Kommunikationsfrekvens och Kommunikationsvolym ha en 

inverkan på mentala modeller? 
3.2.9 Anser du att Kommunikationskvalitét kan ha en inverkan på mentala modeller? 

3.2.9.1 Om ja – på vilket sätt kan Kommunikationskvalitét ha en inverkan på mentala modeller? 

3.2.10 Anser du att Kommunikationsinnehåll kan ha en inverkan på mentala modeller? 
3.2.10.1 Om ja – på vilket sätt kan Kommunikationsinnehåll ha en inverkan på mentala modeller? 

3.2.11 Upplever du framväxande tillstånd inom teamet, såsom tillit och mentala modeller påverkas av 

teamkommunikationen? 
3.2.11.1 Om ja - På vilket sätt kan framväxande tillstånd påverkar av teamkommunikationen? 

3.2.11.2 Om ja – I vilka situationer har framväxande tillstånd påverkat teamkommunikationen särskilt 

mycket? 

 
4. Output 

4.1 Uppgiftsrelaterade resultat 

4.1.1 Hur känner du för de resultat ni som team tagit fram under projektet? 
4.1.2 Hur avgör beställare/projektägare att den produkt ni som team tagit fram håller den kvalitet som 

förväntas? 

4.1.3 Hur ofta producerar ni som team en produkt som godkänns av beställare/produktägare? 

 4.1.3.1 Om den inte godkänts, vad beror det på? 
 4.1.3.2 Hade ni som team kunnat göra något annorlunda? 

4.1.4 Hur ofta har ni som team gått utanför tidsramen vid utveckling av en produkt? 
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4.1.4.1 I de fall ni gjort det, vad beror det på? 

4.1.5 Hur avgör beställare/produktägare att ni som team håller den tidsram som bestämts?  
4.1.6 Hur ofta har ni som team gått utanför budget vid utveckling av en produkt? 

 4.1.6.1 I de fall ni gjort det, vad beror det på? 

4.1.8 Hur ofta har ni som team utvecklat en produkt som inte håller den kvalitet som bestämts? 
4.1.8.1 I de fall ni gjort det, vad beror det på? 

4.1.9 Upplever du att teamets uppgiftsrelaterade resultat påverkas av framväxande tillstånd, såsom 

tillit och mentala modeller inom teamet? 

4.1.9.1 På vilka sätt kan framväxande tillstånd ha en påverkan på teamets resultat? 
4.1.9.2 Om ja - I vilka situationer har framväxande tillstånd haft en särskilt stor påverkan på teamets 

resultat? 

4.1.10 Upplever du att teamets uppgiftsrelaterade resultat påverkas av mentala modeller, d.v.s. teamets 
gemensamma bild av uppgiften? 

4.1.10.1 Om ja – på vilka sätt tror du att mentala modeller har en inverkan på teamets 

uppgiftsrelaterade resultat? 
4.1.11 Upplever du att tillit inom teamet påverkar det uppgiftsrelaterade resultatet av projektet? 

4.1.11.1 Om ja – på vilka sätt tror du att tillit inom teamet har en inverkan på teamets 

uppgiftsrelaterade resultat? 

 
Personrelaterade resultat 

4.2.1 Sett till de resultat ni producerat som team, hur tillfredsställt upplever du att teamet var? 

4.2.2 Hur känner du för att fortsätta arbeta i samma team i ett annat, nytt projekt i framtiden? 
 4.2.2.1 Varför känner du så? 

4.2.3 I vilken utsträckning är du nöjd med de resultat som teamet producerat tillsammans? 

 4.2.3.1 Varför tycker du så? 

4.2.4 Hur känner du för den process ni genomgått som team för att producera produkten? 
 4.2.4.1 Varför känner du så? 

4.2.5 Vad skulle du ha kunnat göra annorlunda för att ändra på hur du känner för teamprocessen? 

4.2.6 Vad skulle teamet kunnat göra annorlunda för att ändra på hur du känner för teamprocessen? 
4.2.7 Hur tror du att din upplevelse av teamprocessen påverkar arbetsresultatet? 

4.2.8 Hur känner du för de beslut som tagits av teamet under arbetets gång? 

 4.2.8.1 Varför känner du så? 
4.2.9 I vilken utsträckning känner du att du varit delaktig i besluten? 

4.2.10 I vilken utsträckning känner du att du kunnat påverka besluten som tagits inom teamet? 

4.2.11 Upplever du att teamets personrelaterade resultat (tillfredsställelse med arbetsresultat, nöjdhet 

med teamprocessen och beslutsnöjdhet) påverkas av mentala modeller, d.v.s. teamets gemensamma 
bild av uppgiften? 

4.2.11.1 Om ja – på vilka sätt tror du att mentala modeller har en inverkan på teamets Personrelaterade 

resultat? 
4.2.12 Upplever du att teamets personrelaterade resultat påverkas av tillit inom teamet? 

4.2.12.1 Om ja – på vilka sätt tror du att tillit har en inverkan på teamets Personrelaterade resultat? 

4.2.13 Upplever du att framväxande tillstånd inom teamet, såsom tillit och mentala modeller påverkar 
det uppgiftsrelaterade resultatet av projektet? 

4.2.13.1 Om ja – på vilka sätt tror du att framväxande tillstånd har en inverkan på teamets 

Personrelaterade resultat? 

4.2.13 2 Om ja – i vilka situationer tror du att framväxande tillstånd har haft en inverkan på teamets 
Personrelaterade resultat? 
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Bilaga 3: Resultat Ostrukturerad observation 

Observation Altran Karlstad 
Under tre månader utförde jag observation på konsultföretaget Altran i Karlstad. Jag deltog i två teams aktiviteter, 
Team A och Team B, där jag fick möjlighet att observera deras arbete och kommunikation under deras dagliga 
arbete. Teamen arbetade under denna period distribuerat och var därmed virtuella team. Deras arbetsuppgifter 
var att utveckla programvara åt en kund och de arbetade efter den agila metoden Scrum. I varje team fanns 
mellan sex och sju teammedlemmar inklusive en Scrum master. Backloggägaren, som deltog i majoriteten av 
mötena var en representant från kunden. Ungefär hälften av vardera teamet befann sig på kontoret i Karlstad och 
resterande teammedlemmar arbetade på Altrans kontor i Göteborg. Huvudsakliga kontakten mellan 
teammedlemmarna skedde via videosamtal på dailymöten, men även chatt via Skype användes frekvent under 
den tid som jag observerade teamen. Nedan följer anteckningar från de aktiviteter jag observerat och deltagit i.  
 
7/11 2017 
Scrum Master B visade upp slides för kommande demomöte och förklarade delar av den sprint man arbetat med 
inom det projektteam han är scrum master över. 
Kl 9 började vi med dailymöte, ett möte på 15 minuter där hela teamet deltar och går igenom arbete de gjort, 
arbete de ska göra och eventuella problem de stött på. Jag och Scrum master B var i ett mötesrum och 
resterande projektteam över Skype, eftersom de var i Göteborg i samband med sprintdemo. Under sprintdemo 
deltar kunden och får se det arbete som teamet utfört fram under senaste sprinten. 
 
9.30 Demomöte med Team A,Team B och kunden, bestående av backloggägare, produktägare. Team A och 
Team B berättar om sitt arbete under sprinten och visat vad de gjort, vad som är klart och vad som inte är klart. 
Teamen har haft en del problem med att ett av deras verktyg inte hanterar koden som den ska. De har nyligen 
bytt ut några av deras verktyg, vilket påverkat sprinten. Team A har inte hunnit klart med sprinten och Team B är 
nästan helt klara. 
 
8/11 2017 
9.15 - planeringsmöte med Team B. Scrum master B, en teammedlem och jag sitter i mötesrummet och har möte 
över Skype med de andra i teamet som är kvar i Göteborg. Mötet gick ut på att diskutera, bryta ner och refinera 
krav från kunden, som kallas stories.  Sedan uppskattas de tidsmässigt (arbetstimmar) och läggs in i ett verktyg, 
där teamen får en överblick på en projekttavla. Mötet känns inte särskilt effektivt, Scrum master B får inte mycket 
respons från gruppen när de tar upp de olika arbetspaketen och försöker uppskatta tidsåtgång, utan kommer själv 
med förslag som resterande i teamet accepterar.  
 
13:00 Under ett samtal med med Scrum master A framgår att teamen precis kommit igång med arbetet för den 
nya sprinten, Backloggägare har uttryckt viss oro för huruvida de kommer hinna med allt i denna sprint p.g.a hög 
frånvaro. Någon är sjuk, en annan kommer gå på pappaledigt och Scrum master B åker till Indien under två 
veckor.  
 
13/11 2017 
8.40 Dailymöte med Team A. Halva teamet sitter i Göteborg. Alla står upp och kommunicerar genom skype och 
kamera. Scrum master A går igenom arbetsstatus status teammedlem för teammedlem där varje person får ta 
upp vad de gjort sedan sist, vad de ska göra nu och ev. Problem. Mötet var effektivt och tog ca 15 min. 
 
14/11 2017  
8.40 Dailymöte med Team A. Projektet går framåt, fick ta del av deras sprint burndown, ett diagram som visar 
förloppet i sprinten för utfört arbete. Den är lite hackig, precis som det brukar vara enligt Scrum master A. I teamet 
ingår flera personer av annan nationalitet, därför hålls mötena på engelska. Jag har lite svårt att hänga med, 
eftersom flera teammedlemmars accent är ganska bred och det är svårt att tyda vad de säger ibland. 
 
9.00 Dailymöte med Team B, där är nu en teammedlem föreställande Scrum master, eftersom ordinarie Scrum 
master är i Indien. Mötet hålls över Skype, där backloggägare och teammedlemmarna i Göteborg är med. 
Byggmiljön fungerar fortfarande inte och teamet uttrycker en del frustration över detta. Backloggägaren verkar 
brydd över att sprinten kan bli “misslyckad” i det avseendet att det som är planerat inte blir gjort pga. problem i 
utvecklingsmiljön. De kommer överens om att ta upp problemet med de som utvecklar byggmiljön, men de är inte 
tillgängliga på en gång. När de olika kodsnuttarna ska byggas ihop så kraschar det av olika skäl, det finns inget 
sätt att arbeta runt detta och det innebär att den kod som byggs inte testas och byggs ihop. Teamet har många 
påbörjade arbetspaket på projekttavlan som inte blir färdigställda pga. felet. 
 
15/11 2017 
8.40 Dailymöte med Team A 
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Teamet har slut på arbetspaket och det finns mest buggar kvar att fixa med. Det är svårt att arbeta fler personer 
på de uppgifter som finns. Teamet ska sätta sig under dagen och ta fram fler arbetspaket baserat på Backloggen. 
Under veckan kommer kontoret i Göteborg att vara stängt pga. EU-toppmöte, så delar av teamet kommer att 
arbeta hemifrån istället. 
 
9.00 Dailymöte med Team B 
Teamet har fått några problem lösta och föreställande Scrum master B har tagit kontakt med ansvariga för 
byggmiljön, som inte är glada över feedbacken (att den fungerar dåligt) men ska försöka åtgärda detta. Han har 
även försökt nå ansvarig för utvecklingsmiljö, men han har inte tid att ha möte utan föreslår istället direkt över 
Skype-chatten åtgärder som kan avhjälpa felen. Backloggägaren är rädd att problemet med byggmiljön ska skapa 
sprickor och en “vi och dom”-känsla mellan teamen, och uppmanar alla att vara extra toleranta och jobba för en 
välfungerande kommunikation. Inte många arbetspaket återstår nu, men de som är igång är fortfarande svåra att 
slutföra pga. byggmiljön.  
 
16/11 2017 
8.40 Dailymöte med Team A - De har också problem med byggmiljön som stoppar upp byggen av koden, men 
pratar inte om det på samma vis. De har haft ett möte där de pratat om vad de ska lägga till i sprinten för att få 
mer jobb att göra. De kom fram till att skapa en timebox, d.v.s. avsätta ett bestämt antal timmar för ett visst jobb, 
med allmän buggfix och arbeta så mycket som möjligt med denna tills dess att sprinten är slut. 
 
9.00 Dailymöte med Team B - Teamet har fortfarande problem med byggmiljön, men frustrationen verkar ha lagt 
sig lite. Ett bygge har gått igenom, men de är för teamet oklart hur eller varför. Det är fortfarande flera arbetspaket 
som väntar i pågående-kolumnen.  
 
17/11 2017 
8.40 Dailymöte med Team A - teamet har betat av nästan alla arbetspaket igen. De kan behöva sätta sig och se 
om de kan få ihop fler, eftersom det återstår en vecka av sprinten. De ska även boka tid och träffas för en middag 
i Göteborg under nästa vecka. De berör problemet med byggmiljön en gång under mötet. En teammedlem ställer 
frågan om problemet är lyft, Scrum master A svarar att det är det, sen pratas det inte mer om det. 
 
9.00 Dailymöte med Team B - de går varvet runt och låter alla teammedlemmar prata. Byggmiljön fungerade en 
stund i början av veckan, men nu har det stannat av igen. Teamet fortsätter felsökning i sin egen kod, då 
problemet enligt ansvarig för utvecklingsmiljön kan bero på en bugg i koden. Det kommer en ny medlem till 
teamet som kommer att vara på kontoret i Göteborg. Föreställande Scrum master B kommer att vara pappaledig 
och denne kommer ta över hans plats i teamet. Föreställande scrum master kommer åka till Göteborg under 
kommande vecka för att introducera den nya personen. Ordinarie Scrum master B har tidigare uttryckt viss oro 
över detta eftersom det riskerar att stanna av arbetet. 
 
22/11 2017 
8.40 Dailymöte med Team A - Slutfasen på sprinten, det återstår mest tester och felsökning och 
teammedlemmarna hjälps åt att lösa det sista. Några av de teammedlemmarna med annan nationalitet, som är 
på kontoret i Göteborg, kommer att resa hem i slutet av veckan och ska förbereda överlämning av sitt arbete i ett 
möte med backloggägaren. Backloggägaren framstår som en traditionell projektledare, som tar beslut och styr 
upp omkring teamen. Han deltar på nästan alla teamens Dailymöten.  
 
9.00 Dailymöte med Team B - Slutfasen, nu återstår mest tester och en timeboxad buggfix. De har problem med 
testerna, men tror att de kommer hinna klart med det de tänkt. Backloggägaren får dra mycket i trådar för att 
personer omkring projektet ska utföra sådant som efterfrågats, annars blir det inte gjort och ligger som ett hinder 
för teamets arbete (folk utanför teamen alltså). 
 
23/11 2017 
8.40 Dailymöte med Team A - Jag frågade Scrum master A hur han tycker att sprinten gått, han säger att det går 
väl framåt, men deras testmiljö krånglar, så de har svårt att testa koden och avsluta arbetspaketen. Under mötet 
framkommer att det är mycket som kommer emellan när de ska testa, utrustning som försvinner, buggar som 
uppstår och kodsnuttar som plötsligt saknas. Deras burndown möttes (tid vs estimerad tid) nyligen. De behöver 
avsluta flera arbetspaket idag och imorgon för att de ska hinna klart.  
 
9.00 Dailymöte med Team B - saker och ting flyter på som vanligt - test och byggmiljö krånglar och teamet 
arbetar för att försöka lösa det.  
 
27/11 2017  
8:00 I ett samtal med Scrum master A framgick att det är vanligt att man får gå och hämta teammedlemmar till 
mötet och då “ska de bara” innan. Han har börjat starta mötet på utsatt tid och förväntar sig att folk är på plats när 
man bestämt. Är man inte där får man skylla sig själv. 
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8.40 Dailymöte med Team A - det råder en viss frustration i teamet, eftersom testerna inte fungerar i byggmiljön. 
Det är sista dagen innan demo och teamet vill bli färdiga. De pratar om att göra en story separat för att försöka 
lösa de problemen i nästa sprint. Scrum master A rådfrågar Backloggägaren om hur de ska lägga upp det, men 
Backloggägaren känner inte att han kan svara på det, utan upplägget för storyn måste teamet ta fram själva och 
sedan kan Backloggägaren ge feedback på detta. 
 
9.00 Dailymöte med Team B - Även i detta team råder en viss frustration. Testerna fungerar inte, nån har matat in 
kod i en “låst” story som resulterat i en massa onödigt arbete. Överlag verkar det som utomstående (utanför 
teamet), som arbetar med samma produkt, har svårt att hålla sig till de riktlinjer som man satt upp för hur koden 
får hanteras och vilka namn den får ha. Den nya utvecklaren som tar över efter föreställande Scrum master B, 
som går på pappaledighet, har landat och befinner sig på kontoret i Göteborg för att ställa iordning sina saker. 
Han har fått en dator som han inte får igång med den mjukvara som behövs och är i kontakt med support. Resten 
av teamet säger att de i många fall tagit 7 veckor att få igång datorerna med alla verktyg.  
 
28/11 2017  
9.00 Demo Team B - Sprinten har gått förvånansvärt bra. Backloggägaren föreslog i början av sprinten att Team 
A och Team B skulle slås ihop och arbeta tillsammans, eftersom det var så mycket frånvaro, men nu känner 
samtliga att det var ett bra beslut att inte slå ihop teamen, utan fortsätta jobba som vanligt. Det finns några buggar 
som de inte hunnit med, men i övrigt ligger de i fas. De har spenderat 30 timmar mer än planerat, vilket är helt ok 
enligt kunden, då de haft mer att göra än planerat från början. Under demon presenterar teamet “lessons 
learned”, saker som gått dåligt och bör förbättras. Där tar de upp det självklara - miljön som inte fungerar. Det är 
väldigt mycket som krånglar och det påverkar personalen mycket negativt. Något som borde ta några timmar tar 
istället flera dagar och problemet måste lyftas nu, Backloggägaren ska ta det vidare.  
 
13.00 Retrospectivemöte med Team B. I retrospectivemötet går de igenom hela teamet, person för person, som 
får berätta om händelser under sprinten i kronologisk ordning. De skriver ner det på en digital whiteboard. Sedan 
tar de 5 min till att tänka ut bra saker med sprinten och presenterar sedan en och en för varandra. Sedan samma 
sak med dåliga saker. När detta är gjort röstar de fram de viktigaste problemområdena och spånar fram lösningar 
på dem. De verkar inte prata om det som gått bra och hur de ska fortsätta med det. De problem de lyfter främst är 
problem med verktygen. Det är även ett problem att tiden för demo i Göteborg är satt så tidigt, eftersom 
deltagarna från Karlstad missade mötet p.g.a. signalfel på resan ner. Problemen kommer att lyftas till 
Backloggägaren. 
 
29/11 2017  
09.00 - Planeringsmöte med Team B. Alla utom Scrum Master B och en teammedlem sitter i Göteborg fortfarande 
efter demomötet. De har ingen webcam eller liknande på så teamen ser inte varandra. De går igenom med 
Backloggägaren vilka stories (krav) som är lämpliga att ta med i sprinten. Backloggägaren påpekar att om det är 
någon del som går att leverera snabbare om man samarbetar mellan teamen, ska de samarbeta. De delar upp 
några delar mellan teamen och sedan avviker backloggägaren för att ha samma samtal med Team A. Under 
planeringen ser de över vilka resurser de kommer ha under sprinten. En person är ny och kommer inte att tillföra 
mer än ca 50%. Scrum master B kommer att vara bortrest under större delen av sprinten. Detta tar de hänsyn till. 
Normalt beräknar de kapaciteten för teamet på 75%, men sänker den nu till 70% av de planerade 
arbetstimmarna. Teamet diskuterar de olika arbetspaketen och delar upp dem i flera delar.  
 
1/12 2017 
8.40 Dailymöte med Team A Sprinten är i full gång och teammedlemmarna känns nöjda. Burn-down diagrammet 
ser bra ut, men det är vanligt att första dagarna ser bra ut. Scrum master A verkar inte vara så säker på att det 
fortsätter lika bra senare under sprinten. 
 
9.00 Dailymöte med Team B -  Scrum master B håller på att introducera en nyanställd konsult och deltar inte på 
mötet. Det mesta verkar rulla på inom projektet, men det har uppstått ett fel någonstans i samband med en 
implementation av en ny programvara och personer med rätt kompetens är på resande fot i Frankfurt och USA. 
Personen i Frankfurt är på väg hem från Bangalore, där han, precis som Scrum Master B, varit och lärt ut scrum-
metoder och spridit kunskaper inom utveckling till andra team inom samma projekt. 
 
2017-12-04  
8.40 Dailymöte med Team A - Allt rullar på fint än så länge, men Scrum master A tror att det kommer gå sämre 
när de “lätta” uppgifterna tar slut. De har betat av ganska mycket än så länge och det känns bra. 
I ett samtal med Scrum master A framgår att det finns en projektledare inom projektet som är anställd internt, men 
denne har inte traditionella projektledaruppgifter, utan utför mestadels administrativa uppgifter. Han sköter även 
huvudkontakten med kunden och ska stötta projektteamen genom att se till att de har vad de behöver från Altrans 
sida.  
 
2017-12-04  
8.40 Dailymöte med Team A  - det är en del frånvaro i teamet - två medlemmar är borta. De övriga jobbar på och 
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hjälps åt att lösa problem. Om någon fastnar pratar de med varandra och ser till att få hjälp. Scrum master A 
modererar och ber teammedlemmar att diskutera vissa saker efter mötet, såsom detaljerade problem som man 
letar en lösning på. 
 
9.00 Dailymöte med Team B - Scrum master B är i Göteborg och håller mötet därifrån. Han delegerade uppgifter 
till några av teammedlemmarna. Teamet har tillgång har två testriggar i Sverige som de behöver för att köra 
enhetstester. Om en krånglar stannar testerna upp och det blir en sorts flaskhals.  
 
2017-12-08 
8.40 Dailymöte med Team A - Burndown-diagrammet ser fint ut, allt rullar på, utom byggmiljön, i vanlig ordning. 
Projektledaren undrar om det är någon som tar hand om de problemen, om felen hamnar i nån lista för 
utredningar någonstans. Backloggägaren föreslår att teamet kontaktar en av utvecklarna för den byggmiljön när 
problemen uppstår, eftersom han kan ge svar på det mesta och kanske vidarebefordra information och 
felrapporter. Backloggägaren kommer resa bort några veckor och lämnar över till en annan Backloggägare som 
börjar kommande vecka. Han har befunnit sig i Bangladore i några månader och är väl bekant med projektet. 
Scrum master A har varit sysselsatt med en undersökande uppgift ett tag, där han försöker utreda en story från 
backloggen som är svårtolkad. Personen som skrivit storyn arbetar inte kvar inom projektet och det ställer till det 
en del. Uppgiften har legat i backloggen ett bra tag, eftersom teamet inte vetat hur de ska angripa problemet, men 
nu har de beslutat att ta in den i en sprint och försöka klargöra vad den innebär. Scrum master A kollar igenom 
diskussioner och loggar i projektverktyget, där stories lagras och beskrivs för att försöka förstå storyn.  
 
9.00 Dailymöte med Team B - Det är bara jag och en teammedlem i som deltar i mötet i Karlstad. 
Teammedlemmen berättar innan mötet att han har problem med sin kod, en funktion som han försökt flytta ställer 
till det med testerna och han känner sig lite pressad av Backloggägaren. Det är oklart om Backloggägaren själv 
har utvecklarbakgrund. Mötet börjar och sprinten verkar rulla på bra. Backloggägaren påminner om att han 
kommer vara frånvarande under kommande veckor och att ersättare kommer, men att teamet även kommer 
kunna kontakta ordinarie Backloggägare vid behov.  
 
2017-12-11 
8.40 Dailymöte med Team A - Burn down ser fortsatt fin ut. Dock är en av teammedlemmarna sjukskriven. Scrum 
master hoppas att han kommer tillbaka under morgondagen. Det verkar inte vara så farligt att han är frånvarande 
just nu, dock, eftersom det är slut på stories i sprinten. Endast pågående stories är kvar att åtgärda och planen är 
att känna efter under veckan hur det känns, om de ska lägga till fler eller inte. Ordinarie Backloggägare är på 
semester och den som ersätter honom är fast i Tyskland i samband med hemresa från Bangladore. Ett snöoväder 
förhindrar att de kan flyga hem och han deltog inte på mötet idag.  
 
9.00 Dailymöte med Team B - Det rullar på, flera pågående stories och två kvar ej påbörjade. En teammedlem 
har problem med enhetstester, de misslyckas trots att koden ska vara korrekt. En annan teammedlem i Göteborg 
ska försöka hjälpa till att titta på problemet och lösa det. Scrum master är bortrest och en av teammedlemmarna 
ska vara föreställande Scrum master, men modererar inte mötet, som blir ganska trevande och får inget tydligt 
avslut. 
 
2017-12-12 
8.40 Dailymöte med Team A - Det är ca en vecka kvar av sprint. Nya Backloggägaren är fortfarande inte på plats, 
vilket är ett problem, eftersom Scrum master A och Backloggägaren brukar ha en “one week before” avstämning 
där de går igenom vilka stories som blir klara, som kanske blir klara och som inte kommer bli klara och vad det i 
så fall beror på. Det är till för att problem ska kunna tas upp och diskuteras i god tid innan sprinten är slut.  
 
I ett samtal med Scrum master A framgår att en av teammedlemmarna ofta är sen och att Scrum master A har lyft 
frågan med personen tidigare, där han ifrågasatt om mötestiden inte passar honom, eftersom har majoriteten av 
gångerna kommer sent. Scrum master A menar att det stör mötena när någon kommer in sent och ibland inte 
alls.  
 
9.00 Dailymöte med Team B 
En av teammedlemmarna tar upp ett problem i sin uppgift och mötet stannar av. Han frågar efter hjälp och ingen 
känner sig manad att ta sig an den. Scrum master B brukar delegera i de fallen, men nu är han inte här och det 
finns ingen tydlig ledare i gruppen. Det slutar med att de bestämmer att de ska ha ett till möte senare, men det tog 
en del tid innan de kom fram till det. Övriga mötesdeltagare, som inte var involverade blev stående passivt.  
 
2017-12-13 
9.00 Dailymöte med Team B 
En ny Backloggägare deltog på mötet över Skype och teamen fick presentera sig. Han kommer att vara med på 
plats så fort han blivit klar med lite pappersarbete. De pratade även om att ha ett introducerande möte med 
föreställande Scrum master, eftersom ordinarie Scrum master är bortrest. 
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9.20 Dailymöte med Team A 
Burndown-diagrammet ser riktigt bra ut och Scrum master meddelar Backloggägaren att allting känns grönt så 
det är inget speciellt som behöver tas upp på “one week before”-mötet.  
 
2017-12-14 
8.40 Dailymöte med Team A - Allt verkar gå bra, men en av teammedlemmarna sitter fast med en bugg och de 
andra i teamet i Göteborg verkar inte vilja inte hjälpa honom. De säger själva att de inte har tid, men Scrum 
master A tror att det är för att teammedlemmen kan vara lite svår och obekväm att hjälpa, eftersom han inte 
accepterar när personen som hjälper inte kan svaret direkt. Plötsligt känns teamet är lite splittrat, då denna 
teammedlem inte verkar ha så lätt att kommunicera med övriga teammedlemmar.  
 
9.00 Dailymöte med Team B -  Vid uppstarten av mötet krånglar utrustningen när en teammedlem ska docka 
datorn i mötesrummet. Det krånglar ofta, tyvärr, och mötet kommer igång lite sent, men är kort och effektivt trots 
detta. Föreställande Scrum master, som ska driva på mötet, agerar ganska tillbakadraget och pratar ganska tyst. 
Det är ibland svårt att höra vad han säger och teammedlemmarna i Karlstad måste be honom upprepa vad han 
sagt. 
 
2018-01-04 
8.40 Dailymöte med Team A - Teamen har haft en sprint igång över julen och mellandagarna med buggar som de 
fixat med (de som jobbat). Det har inte varit så mycket kvar i produktloggen att plocka från och ordinarie 
Backlogägare har slutat. Istället kommer den vikarierande Backlogägaren att fortsätta som ordinarie och kunden 
håller på att omorganisera sig. Under ett möte i Göteborg under kommande vecka kommer teamen att få mer 
information. Då kommer de även ha en demo av den sprint som pågått och en planering av kommande sprint. 
Teamet uttrycker en viss oro över vad de ska visa på demon, eftersom den senaste sprinten varit ganska rörig 
och ryckig, de flesta har varit lediga och de har inte arbetat samtidigt.  
 
9.00 Dailymöte med Team B - Inte heller Team B har så bra ordning på i senaste sprinten. De hoppas bli klara till 
morgondagen, så att de har något att visa under kommande demo. Teammedlemmarna uttrycker inte riktigt 
samma oro över vad de ska visa, men Scrum master B uttrycker en viss oro. Han påpekade även att senaste 
sprinten upplevts som rörig och lite svårhanterad eftersom många har varit lediga. 
 
2018-01-05 
9.00 Dailymöte med Team B - de jobbar på. Före detta Backloggägaren var med på mötet idag och ställde någon 
enstaka fråga, men höll sig undan större delen av tiden, eftersom han inte kommer vara Backloggägare mer. Han 
kommer även delta på demo och försöka göra ett bra avslut innan han går (överlämning osv). 
 
2018-01-08 
9.00 Dailymöte med Team B - en dag innan demo. Teamet jobbar på men känner inte att de kan göra mycket mer 
nu som hinner bli klart. De känner inte heller att de har så mycket att visa på demon, men nya Backloggägaren, 
verkar nöjd ändå.  
 
2018-01-09 
11.00 Demo Göteborg, hos kunden. Projektmedlemmar från Team A och Team B sitter i ett mötesrum 
tillsammans med representanter från kunden, nya Backloggägaren och gamla Backloggägaren. Scrum master B 
har förberett demon och de andra har hjälpt till en del, men de uttrycker ändå att de inte har inte helt klart för sig 
vad och hur de ska dema. 
 
2018-01-10 
09.00 Planeringsmöte Team B tillsammans med Backloggägare. Före detta Backloggägare rådgör om olika 
kompetenser som krävs för kommande sprint. Team A saknar en kompetens för att utföra ett arbetspaket och 
Backloggägaren undrar om inte Team B har kompetensen som krävs. Team B tror att en av teammedlemmarna 
har det, men denne är på semester. 
 
Teamen har blivit ombedda att arbeta med ett antal paket från backloggen, men nu byter de paket mellan teamen 
för att det ska bli mer effektivt. 
 
De läser och tolkar kraven från backloggen och letar upp den kodsnutt som det gäller, sedan säkerställer de är de 
förstår kravet och kontaktar ansvarig om något är oklart. Ibland är inte namn och referenser på funktioner 
korrekta, vilket gör det väldigt svårt för teamet att söka upp och se över den kodsnutt kravet gäller. Ibland skrivs 
inte information in i Jira heller, för att den som skriver tycker det känns självklart, men det är det inte alltid. 
 
Team B rekommenderar att vissa arbetspaket ska tilldelas samma team av praktik skäl. Det går Backloggägaren 
med på. Före detta Backloggägaren är med som ett stöd åt nya Backloggägaren, men verkar ha svårt att stå åt 
sidan och vara stöd och är mycket engagerad i arbetet. 
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Teamen bryter själva ner de arbetspaket de tilldelas från backloggen, diskuterar och delar upp i tex 
implementation, test och kravuppdatering tex. 
 

 
 

 



Bilaga 4: Sammanställning av Semistrukturerade intervjuer
Frå
ga 
ID

Fråga Svar

Scrum Master A Teamedlem 1A Teamedlem 2A Scrum Master B Teamedlem 1B Teamedlem 2B
Input

1,1 Vilken bild har 
du av teamet 
när det 
kommer till 
personliga 
värderingar?

Vi var hade några 
utlandsfödda i teamet. Vi som 
var svenskfödda hade ganska 
likvärdiga värderingar, det var 
ingen som hade något 
utstickande eller avvikande 
direkt. Man tonar ner lite på 
jobbet också. 

Jag tänker på hur vi var med 
varandra - väldigt sociala, 
hjälpsamma, öppen dialog 
och så.. 

Jag var väldigt olika och det 
var olika saker som var viktigt 
för olika personer. 

Jag tror att värderingarna 
inom det här området är 
ganska lika.

Det var inget vi direkt pratade 
om,men jag tror att alla hade 
respekt för varandra. Man 
ville hjälpas åt och dela på 
bördan. 

Jag tycker det har funkat 
ganska bra. Vårt team var 
ganska lugnt och fridfullt. 
Man var väl inte överens 
jämt, t.ex. om hur något ska 
testas eller hur kod ska 
granskas. Det kan vara av alla 
möjliga orsaker.

1,2 Vilken bild har 
du av teamet 
när det 
kommer till 
olika 
personlighetsd
rag?

Det fanns ju en del. Teamet 
ändrades ju en del, när 
personer slutade och det kom 
nya. Vi hade en i teamet som 
lättade upp och spred god 
stämning på den andra siten, 
hos den halvan av teamet jag 
inte befann mig. Och det 
märktes ju när han lämnade 
att teamet fick svårare att 
hålla humöret uppe och orka 
med när det blev motigt. 

En del personer föredrog att 
arbeta i par, tillsammans 
genom tex 
parprogrammering. En del 
föredrog att sitta själva att 
arbeta och var obekväma att 
sitta tillsammans med någon 
hela dagarna. Men överlag 
gillade vi att arbeta ihop inom 
teamet. Tycker det funkade 
bra att arbeta ihop även över 
skype.

Någon är mer ledare, någon 
mer arbetare. 

Där fanns det lite större 
spridning.

Om man tänker på diskanalys 
tex - det fanns en bra 
blandning, rött blått och 
grönt. Vilket skapar en bra 
dynamik, vi hade nån som 
drev på, nån annan som tog 
det lugnare och såg till att alla 
kom till tals. Vi hade en 
gemensam egenskap av att 
vara detaljerade, vi gick till en 
konkret nivå och kom fram till 
lösningar ordentligt. Vi hade 
kanske inte så mycket gult i 
teamet, men jag tyckte vi 
hade en bra social kontakt 
och bra stämning. Bra 
dynamik. 

Vi var ganska olika, men jag 
kanske är den som utmärkte 
mig mest. Vi var inte alltid 
överens om alla saker, men vi 
tog oss alltid framåt, vilket jag 
tyckte var huvudsaken.

1,3 Vilken bild har 
du av teamet 
när det 
kommer till 
bredd på 
erfarenheter?

Den var relativt god. När jag 
kom in i teamet hade de flesta 
god erfarenhet av produkten 
vi jobbade med. Flera var 
seniora ingenjörer.  De hade 
alla god förmåga att ta till sig 
en uppgift och lösa den.

Vi hade lite olika bakgrund, 
lite personer som kom från 
telekombranschen med stora 
kunder som ericsson, där man 
har ett speciellt tänk med att 
man testa och granska en 
produkt ordentligt med 
speciella processer som stora 
företag har.Några andra i 
teamet hade bakgrund inom 
bil och fordonsindustrin, 
vilket ju är bra eftersom vi 
arbetar med utveckling av en 
produkt inom fordon.

Vi hade olika erfarenheter av 
arbetssättet i Scrum, några 
hade arbetat så förut och 
jämförde det med vårt 
arbetssätt. Vi hade även 
erfarenheter från olika 
arbetsplatser, det tror jag 
spelar roll. 

Stor spridning. Det beror kanske på vad man 
jämför med, men jag tycker 
det var en bra blandning av 
seniorer och nya. Det fanns 
rum för nytänkande men även 
stöttning för standarder och 
problemlösning. Det var ett 
brett spektrum och den 
blandningen skapade bra 
förutsättningar. Nyare 
personer i teamet hade 
lättare att lära sig, de sög åt 
sig kunskap som svampar. De 
som varit med lite längre 
förespråkade mer de 
arbetssätt de haft tidigare och 
de hade idéer om hur man 
kunde förbättra. 

Jag tycker vi alla hade bra 
erfarenhet. Vi har i teamet två-
tre års erfarenhet av 
produkten till exempel.

1,4 Hur nära/långt 
ifrån varandra 
upplever du 
att ni var i 
teamet när det 
kommer till 
personliga 
värderingar?

Om man tänker sig en skala så 
var vi väl inte allt för långt 
ifrån varandra, inte som vi 
visade på jobbet i alla fall. 

Jag tror att värderingar inom 
jobbet var ganska nära 
varandra.

Jag tycker vi var ganska nära. Vi höll en ganska professionell 
men trivsam nivå, vi hade 
genuina och personliga 
relationer. Vi kom ganska 
långt i vår personliga 
utveckling.

Det är ingen som utmärker sig 
särskilt mycket med t.ex. 
politiska åsikter.

1.4.1 Har du några 
exempel på 
värderingar 
som skilde sig 
mellan 
individer hos 
er i teamet?

Nej inte direkt. En 
teammedlem kanske hade lite 
andra värderingar utifrån 
familjeliv än vi andra. En 
annan teammedlem hade 
andra kulturella värderingar, 
men inget som stack ut 
särskilt mycket. 

Nej jag kommer inte på något 
tyvärr.

Vi ville alla ha ett bra resultat. 
Sedan hur man skulle ta sig 
dit kunde skilja sig lite mer 
från person till person och 
ibland skapa konflikter. 

Intressen fanns det en viss 
spridning på. Där kan 
värderingarna kanske spela 
roll. Men det finns inget som 
man tänker på.

Det var i så fall på grund av 
våra olika personlighetsdrag 
och vi kanske skilde oss åt när 
det kom till beslut/att samsas. 
Vi hade en öppen 
kommunikation och hittade 
gemensamma utvägar.

Det kan vara så att någon vill 
arbeta på ett visst sätt och 
någon annan vill göra på 
något annat vis. Då försökte vi 
komma fram till ett beslut så 
vi kan komma framåt.

1.4.2 Anser du att 
det påverkade 
ert arbete?

Nej, det var inget som vi 
andra märkte av så mycket.

Det påverkade inte mitt 
abrete, men Jag var ganska 
van vid olika personligheter 
och lät det inte påverka mig. 

Nej absolut inte. Ja definitivt. Ja, det är klart.

1.4.3 Om ja -Hur 
anser du att 
det påverkade 
ert arbete?

Det kan säkert öka eller 
minska motivationen hos 
teamet. Efter en viss tid visste 
man vad man kunde förvänta 
sig av olika personer. 

Till det positiva. Men när man 
jobbar tätt inpå kan det bli 
stressat och pressat, då kan 
man ha svårt att samsas, men 
vi höll det professionellt. 

Slutresultatet påverkas ju av 
det, men det behöver inte 
vara negativt. Det är ju inte 
alltid man har rätt och då är 
det ju bra att man blir 
överbevisad att ens lösning 
eller test inte är det bästa 
alternativet



1,5 Hur nära/långt 
ifrån varandra 
upplever du 
att ni var i 
teamet när det 
kommer till 
personlighetsd
rag?

Ganska varierat, en del i 
teamet var mer fyrkantiga och 
hade behov av tydliga ramar 
och specifikationer att 
förhålla sig till, medan andra 
var lite mer fria i tanken.

Jag tycker vi var nära 
varandra, kanske mer för de 
som arbetade på samma 
plats, vi satt ju nästan på 
varandra och jobbade.

Vi var väldigt olika. Där var det lite mer spridning. Vi var blandade, mycket 
fördelar. Det hade kunnat bli 
mycket nackdelar, men vi 
hade ett bra samarbete och vi 
kunde lyfta fram varandras 
egenskaper. 

Ganska olika.

1.5.1 Har du några 
exempel på 
personlighetsd
rag som skiljde 
sig mellan 
individer hos 
er i teamet?

Det finns ju vissa 
personligheter som ibland 
kan ha svårt att känna 
självförtroende inför 
uppgifter och behöva pushas 
lite för att känna att de har 
den kompetens de faktiskt 
har. Det varierade väldigt i 
teamet. Det var nog den 
största skillnaden. 

En del vill ju jobba själva, 
ostört, göra sin grej. Andra 
gick runt och pratade med 
andra, kollade status och om 
någon ville ha hjälp, tex. 

Arbetssätt, vilka mål man 
hade och hur man  ville gå till 
väga för att uppnå dem. FÖr 
mig är målet resultat och 
samarbete till exempel. 

En del var ju lite tystare, 
andra pratade mer. En del var 
noggranna och kunde ta lite 
lång tid men kvaliteten blev 
bra. Andra gjorde saker 
fortare och kunde missa saker 
men levererar snabbare. 

Vi hade nån som drev på, nån 
annan som tog det lugnare 
och såg till att alla kom till 
tals. Vi hade en gemensam 
egenskap av att vara 
detaljerade, vi gick till en 
konkret nivå och kom fram till 
lösningar ordentligt.

Vissa vill gärna synas, är 
ganska extroverta. Jag är t.ex. 
motsatsen, mer introvert och 
bryr mig inte om att synas och 
höras lika mycket. Jag är mest 
nöjd när saker och ting rullar 
på och man slipper bry sig så 
mycket om annat.

1.5.2 Anser du att 
det påverkade 
ert arbete?

Ja Nej det tror jag inte. Ja. Ja Ja. Nej det tror jag inte spelar så 
stor roll.

1.5.3 Om ja -Hur 
anser du att 
det påverkade 
ert arbete?

Vi kompletterade varandra 
tycker jag. 

Jag tror att man kan lära av 
varandra. 

Spridningen var ju väldigt bra. 
Ofta tar personer uppgifter 
utifrån hur de angriper 
problem. Och kände man nån 
gång att de tar en uppgift som 
inte är helt rätt kunde man 
sätta in en person till och ha 
parprogrammering så att 
resultatet blev bra ändå.

Vi fick en bra balans mellan 
kvalitet och effektivitet. Det 
som kom ut var en bra 
blandning av en bra leverans i 
tid. 

Det var mest så  att vissa ville 
synas varje morgonmöte och 
svarade på alla e-post väldigt 
stort och brett. Det var saker 
som skilde oss åt, men inget 
som påverkade slutresultatet 
direkt. 

1,6 Hur nära/långt 
ifrån varandra 
upplever du 
att ni var i 
teamet när det 
kommer till 
bredd på 
erfarenheter 
(professionella 
erfarenheter 
och/eller 
livserfarenhet
er)?

Det var ganska brett. Man märkte att ungefär 
hälften av teamet hade den 
där bakgrunden från ericsson 
och var duktiga på lågnivå, 
med hårdvara och 
programmeringsdelen. Några 
andra låg  längre upp i nivå 
med systemutveckling. 

Jag vet inte faktiskt. Jag 
tänkte inte så mycket på det 
om det inte var något som 
dök upp i arbetet där man 
behövde en viss kompetens, 
det hände inte så ofta. 

Där hade vi ju också ganska 
stor spridning.

De som var erfarna var 
erfarna specifikt för sin roll, 
men inom teamet jobbade vi 
krossfunktionellt vilket 
skapade en brygga så alla fick 
dela med sig av sina 
erfarenheter. 

Jag tror tror vi var ganska nära 
varandra.

1.6.1 Har du några 
exempel på 
erfarenheter 
som skiljde sig 
mellan 
individer hos 
er i teamet?

Någon var helt ny från skolan, 
några andra hade jobbar 
mycket inom olika projekt.

Vissa personer kunde mer om 
test och såg sig själva mer 
som testare, det har jag tänkt 
en del på. Vi var ju ändå ett 
scrum team där alla ska kunna 
allt. De ville inte bry sig om 
koden, utan ville bara ha sin 
testroll. 

Det fanns ju de som hade 
mycket erfarenheter från 
andra arbetsplaer och andra 
arbetssätt. Sen fanns det de 
med  längre erfarenhet inom 
det projekt vi jobbade med. 

En del har arbetat mer med 
hårdvara och andra har jobbat 
lite mer med mjukvara. Men 
den produkten vi jobbade 
med spänner över ganska 
mycket så det är positivt att vi 
är olika.

Ja, det fanns en del som hade 
mer erfarenhet av utveckling, 
medan andra hade mer 
erfarenhet av test, bortsett 
från rollerna hade vissa mer 
erfarenhet från elsidan, andra 
från mjukvara. 

Vissa hade erfarenhet av 
saker som jag inte hade 
erfarenhet av alls.

1.6.2 Anser du att 
det påverkade 
ert arbete?

Ja, det påverkar ju mitt arbete 
som scrum master, eftersom 
jag ska stötta teamet. 

Ja. Ja, kanske. Ja Ja, det var väldigt positivt 
eftersom när man utsätts för 
en krävande uppgift kan det 
bli svårt för ett team att ta sig 
vidare utan en viss 
erfarenhet. 

Ja, det tror jag.

1.6.3 Om ja -Hur 
anser du att 
det påverkade 
ert arbete?

Vissa personer behövde mer 
stöd än andra. Någon 
behövde mycket stöd för att 
inte gå för långt åt ett åt, eller 
för djupt i en uppgift, andra 
kan behöva stöd för att känna 
att de klarar av något eller 
våga jobba tillsammans.

På ett sätt känns det ju tryggt 
att en person kan test i 
gruppen, samtidigt, om den 
personen  försvinner, blir det 
lite sårbart. Det är nog bra att 
försöka sprida kompetenser 
så tidigt som möjligt och 
rotera rollerna. Vi har försökt 
med det ibland och det är lätt 
att man faller tillbaka på den 
roll man är trygg med och 
gillar. Även jag själv. Ibland 
testar man något nytt men 
märker att någon annan gör 
det bättre och faller tillbaka i 
det man vet att man är bra 
ändå. Tiden räcker inte till att 
i lugn och ro sätta sig in i nya 
saker. Vi ges inte den tiden i 
det tempo vi håller. Men jag 
kan förstå att man vill ta sig 
framåt. 

Om man har erfarenheter 
från gamla arbetsplatser 
kanske man vill fortsätta 
jobba så även på den nya 
arbetsplatsen. Sen kan det 
vara både bra och dåligt, 
beroende på situationen. 
Antingen bidrar det till ny 
kunskap eller så skapar det 
konflikt. De med längre 
erfarenhet inom porjektet 
kunde ofta hjälpa till i 
stressade situationer 
eftersom de hade bra koll på 
saker och ting. 

Bara positivt. Då kan man stötta varandra 
med kunskap och sprida den 
inom teamet. Det är en 
förutsättning för att det ska 
gå bra. 

Vi hade en bra baserfarenhet 
inom teamet så vi kunde lösa 
de uppgifter vi fick. Vi 
kompletterade varandra 
ganska bra och nådde 
slutmålet.

Teamkommun
ikation



2.0.1 Hur väl anser 
du att 
kommunikatio
nen fungerat i 
ditt team?

Den har fungerat bra. När jag 
började som scrum master 
var det inte lika bra, men det 
blev bättre med tiden. 

Det känns som vi var bra på 
att kommunicera inom den 
del av teamet som satt på 
samma plats, visst vi jobbade 
över skype också, men där var 
det lite dålig kommunikation. 
Det kändes ibland som vi var 
två olika team. 

Det var olika i olika perioder 
eftersom vi hade ganska hög 
personalomsättning.

Jag tycker det har fungerat 
förvånansvärt bra för att ha 
suttit på två olika ställen. 

Väldigt väl. Ganska bra.

2.0.2 Varför tycker 
du det?

De man jobbar med mycket 
har man bra kommunikation 
med, både över telefon och 
chat på skype det gällde även 
de man jobbade med som 
satt på annan ort. De hade 
man mer kontakt med. 

 I en period fungerade det 
jättebra, vi kände varandra 
och visste vilka kompetenser 
vi hade. Då var det lätt att 
koordinera uppgifter och vi 
var effektiva. Å andra sidan 
lärde vi oss inte så nytt. När 
det kom mycket nya 
teammedlemmar varav flera 
befann sig på en annan ort, 
blev det svårare med 
kommunikationen, då det var 
många som behvöde lära sig 
nya saker. Det påverkade 
ganska mycket att det var på 
distans, eftersom det är svårt 
att återkoppla och hjälpa 
någon som inte sitter på 
samma plats. 

Det var ju enkelt att 
kommunicera. Men sitter 
man i ett och samma rum så 
är det ju ännu enklare såklart. 
Vi har haft en fördel att sitta 
ungefär hälften - hälften på 
båda kontoren och vi har 
blivit som ett team i teamet. 
Jag tycker det har funkat bra. 
Sedan har vi även jobbat och 
parprogrammerat via skype - 
delat skärm, en i karlstad, en i 
göteborg och det har fungerat 
bra.

Vi var duktiga på att ta upp 
sånt som var relevant och 
sådan man var osäker på. Vi 
pratade inte hål i huvudet på 
varandra, utan tog upp  det vi 
tyckte var viktigt och redde ut 
saker.

Jag tyckte att de dagliga 
mötena fungerade bra, men 
det kunde brista lite i 
kommunikationen ibland när 
vi satt på olika platser. Om en 
del vi arbetade med gick 
sönder och vi satt i Karlstad 
och försökte laga den kunde 
de på det andra kontoret i 
Göteborg sitta ovetandes och 
lasta på mer jobb. Det var 
småsaker i vardagen som var 
lite påverkade av att vi satt på 
olika plaster. Den allmänna 
kommunikationen fungerade 
bra tycker jag.

2.1.1 Hur ofta du 
träffade du de 
andra 
teammedlem
marna 
personligen?

I början försökte jag åka till 
Göteborg ofta för att få en bra 
bas att stå på. Sedan åkte vi i 
teamet från karlstad ner till 
Göteborg var tredje vecka 
ungefär. 

En gång i månaden, de på 
samma plats träffade jag 
dagligen. 

Var tredje vecka, vid demo. 
De som satt på samma plats, i 
Göteborg träffade jag 
dagligen. 

Två till tre dagar i månaden. Halva teamet satt i Göteborg 
och andra halvan i Karlstad. 
Häften träffade jag dagligen, 
hela teamet träffade jag två 
tre dagar/månad. 

Var tredje vecka.

2.1.2 Vilka skillnader 
märkte du 
mellan 
kommunikatio
nen som 
skedde 
personligen 
och 
kommunikatio
nen som 
skedde 
digitalt?

Inga direkt när vi väl fått en 
bra grund att stå på.

Ingenting direkt. Det är svårare att förklara 
saker på distans. Det är även 
svårt att avgöra om det är ett 
bra tillfälle att ta kontakt och 
fråga saker eller om man 
kanske stör. När vi träffades 
fysiskt hjälpte att utevckla en 
relation som var till nytta när 
man sedan kommunicerade 
via skype. Man kände 
varandra på ett annat sätt. 

Den som var personligen 
kunde handla om lite annat 
än bara jobb. När man ses 
personligen blir det lite mer 
så. Det gör ju att det är viktigt 
att ses ibland, man behöver 
ha den kommunikationen 
också om det ska fungera.

Jag tycker att 
kommunikationen över skype 
var mer effektiv än den som 
var personligen eftersom man 
sitter med sina arbetsverktyg 
och kan dela skärm och vara 
produktiv. Sitter man i samma 
rum så blir det en som 
knappar och en som tittar på. 
Det är en fördel att prata över 
skype. 

Jag tror inte det var så stor 
skillnad. Inget självklart i alla 
fall. Det kunde kanske skilja 
lite i attityd när man satt 
bredvid varandra, det är 
kanske lättare att komma 
överens då.

2.1.3 Vilka verktyg 
använde ni för 
att 
kommunicera 
inom teamet?

Skype framförallt. Ofta chatt 
till en början och sedan gick vi 
över till samtal om det kändes 
som det behövdes. Vi 
använde även Slack en del. 

Verbalt, ringa och chatta i 
skype. 

Skype framförallt, mail, jira. 
Aldrig via mobiltelefoner.

Skype, både text och ljud, 
video. Även slack, det är en 
broadcast kanal för hela 
teamet och så e-mail då om 
man vill inkludera någon 
utanför teamet.

Skype för business, slack, e-
mail.

Skype for business, e-post, 
slack eller ringa över telefon.

2.1.4 Hur ofta höll ni 
möten med 
teamet?

Dagligen. En gång om dagen, sällan 
oftare än så, ibland inför 
demo och retrospective. 

Varje dag på morgonen. En gång i alla fall - stand up. 
Sen även mindre grupper som 
har möten om vissa saker 
oftare.

Dagligen, minst en gång/dag En gång om dagen - vårt 
morgonmöte. Daily scrum.

2.1.4
.1

Hur ofta skulle 
du säga att ni 
behövde ha 
möten med 
teamet?

Jag tycker det var bra med 
dagliga möten, minst. Sedan 
följde jag ibland upp 
individuellt med 
temmedlemmarna under 
dagen.

Minst ett möte till i mitten av 
sprinten för att kolla av 
status, det blir ofta bråttom 
de sista dagarna innan demo. 
Om man kunde stämma av i 
mitten av sprinten och fördela 
resurserna vore det bra. 

Jag tyckte det var bra med 15 
minuter varje dag. 

Jag tycker det är bra en gång 
om dagen. 

Vi var noga med att boka vid 
behov, vi hade den mängden 
möten vi behövde. 

En gång om dagen.



2.1.4
.2

Hur upplevde 
du att mötena 
påverkade ert 
arbete inom 
teamet?

Det hade en positiv inverkan. 
Jag tror det är viktigt att se 
varandra och säga hej i början 
av dagen. 

Det var bra att mötena bara 
var en kvart. En period körde 
vi laget runt där alla fick 
berätta vad de jobbat med, 
det tyckte många var jobbigt. 
Ibland kunde det blir så att 
man bara sa något för att det 
lät bra, som inte handlar om 
vad man egentligen har 
jobbat med, eftersom man 
upplever det lite som ett 
förhör.  Vi ändrat på efter 
retrospective och teamet har 
tyckt till. Vi går igenom de 
task som är aktiva istället så 
man får en bättre överblick 
över vad alla jobbar med, 
med mer fokus på task och 
inte vad personer har 
gjort/inte gjort. Jag hade 
gärna velat ha mer tekniska 
möten där man kan gå undan 
några stycken och rita på 
tavlan och diskutera vad som 
helst för att bredda 
kompetenser och 
erfarenheter. Att någon står 
och ritar vid tavlan saknar jag. 
Nu sitter alla vid datorerna 
och chattar. Det kan ju bero 
på hur man är som person 
också, vad man föredrar.

Det påverkar mycket, 
eftersom man kunde få en ny 
uppigft under mötet. Det 
kunde styra hela arbetsdagen. 
Man fick se och höra vad 
andra hade för problem eller 
behövde hjälp med eller vad 
de gjorde under dagen så 
man visste om man kunde 
fråga dem om hjälp till 
exempel. 

Scrum-mötet var ju bra, det 
behövde vi ju ha för att hålla 
koll på var vi stod, vem som 
gjorde vad. Sen kunde det ju 
vara andra möten, externa, 
men det hölls på en ganska 
låg nivå så vi kunde jobba på.

Det gjorde så att vi blev 
transparenta oss emellan och 
mot kunden, och det hjälpte 
oss att komma vidare i 
problem eftersom vi snabbt 
kunde se om vi hade 
generella problem eller om 
man hade något eget 
problem. Man hade flera 
personer med olika 
erfarenheter att bolla med. 

Jag tror det var bra så. Med 
dagliga morgonmöten får 
man en förståelse för vad alla 
jobbar med och vad som 
händer. Man upptäcker om 
någon är beroende av någon 
annan eller behöver tillgång 
till något specifikt verktyg.

2.1.5 Hur såg 
närvaron ut på 
de möten som 
hölls inom 
teamet?

Bra, men det var några som 
hade svårt att komma i tid. De 
försökte jag hålla en dialog 
med för att få dem komma i 
tid. 

Nästan 100% om det inte 
hänt något. Ingen struntar i 
mötena avsiktligt. 

Alla försökte vara med. Oftast 
var vi hela teamet om ingen 
fått särskilt förhinder. 

Ibland var några sena, men vi 
hade oftast 100% närvaro. 

Det var bra, de flesta var med 
dagligen, de spontana 
mötena var ofta anpassat för 
specifika ändamål.

Jag tror det var 80% av alla 
från teamet som var med. Jag 
tror alla försökte vara där om 
inte någon var hos 
tandläkaren eller sen på 
jobbet.

2.1.6 På vilka andra 
sätt sker 
kommunikatio
n inom 
teamet, utöver 
de möten ni 
håller?

Mail, chatt och skypesamtal. Ja ibland kunde scrum master 
bara ställa sig upp och berätta 
något. 

Skype, vi chattade och ringde, 
vissa föredrog det ena eller 
det andra.

Inga direkt. Vi hade som sagt 
slackkanalen.

Det var slack och mail och 
chatt på skype. Vi valde skype 
om man ville nå någon 
specifik, hela gruppen 
användes slack. 

Slack, e-post, skype, verbalt.

2.1.6
.1

Vilka 
kommunikatio
nssätt föredrar 
du?

Det beror på vilken 
information jag vill förmedla. I 
en diskussion med flera 
inblandade kan det vara bra 
med mail så man har kvar det 
skriftligt.  Mellan två personer 
är chatt ganska bra om man 
vill ha svar på en fråga lite 
snabbt. Men vill man 
diskutera något något 
ingående är skypesamtal 
absolut bäst för teksniska 
frågor och sånt. 

Det är smidigt med 
skypechatten inledningsvis. 
Många har ju lurar och jobbar 
aktivt och man vill inte ställa 
sig och ropa till varandra. 
Man vill kanske inte bli störd, 
speciellt inte om man är 
stressad. Ibland sitter folk 
med lurar. Så det är lättare att 
skriva först och sedan om det 
visar sig vara komplicerat och 
ta tid kan man prata/ringa 
varandra istället. 

 Jag föredrog att chatta, 
eftersom man inte vet om 
man stör eller inte. Men helst 
kommunicerar jag direkt på 
plats, eftersom det är lättare 
att prata och förklara saker 
då. Spciellt när vi är beorende 
av varandra och arbetar på 
med samma uppgift. 

Skype, ljud och bild är bra. 
Man måste inte nödvändigtvis 
se varandra, men att kunna 
dela skärm och prata med 
varandra är det bästa. Sedan 
spelar det inte så stor roll om 
man sitter i samma rum eller 
någon annan stans. Det 
funkade rätt bra ändå. Vi 
pratade en hel del direkt, 
personligen också. Det är ju 
lättare att fråga varandra 
saker då. Å andra sidan hände 
det ju då att man frågar något 
som man inte behöver, man 
kunde själv ta reda på svaret. 

Alla - slack är bra för 
meddelanden när som helst. 
är det mycket man behöver 
reda ut får man prata via 
skype, videochat.

Jag tycker det funkade bra 
med de sätt vi använde. Det 
beror också lite på vad man 
vill uppnå. För 
direktkommunikation är det 
bäst med skype, ringa upp 
elle chatta, beroende på hur 
väl man känner personen, då 
får man ofta svar direkt. Vill 
man ha svar under dagen 
funkar e-post. Om det är 
någon man vill informera alla 
om kan man slänga upp något 
i slack. Om man skickar en 
text till någon förväntar man 
sig ett svar inom kanske 10 
minuter, men om jag vill ha 
svar direkt ringer jag upp. 

2.1.7 Hur mycket 
information 
upplever du 
framkom på 
mötena i 
relation till 
den tid som 
gick åt att hålla 
möten? (blev 
mötena 
långdragna 
med lite 
information 
eller korta 
med mycket 
information?)

De är ofta 15 minuter. Vi går 
igenom det som är viktigt för 
stunden och tar upp annat 
senare för att hålla en röd 
tråd i mötet. Istället för att gå 
runt och låta alla prata om 
vad de gjort, går vi efter de 
uppgifter som är aktiva på 
projekttavlan. 

Ibland kunde det bli lite långt. Jag tycker de var bra. Det har varit ganska bra 
disciplin på mötena. 

Det var både och. Vi hade möte i c.a. 20 
minuter. Jag tyckte det var 
bra.



2.1.7
.1

Varför anser 
du det?

När vi gick laget runt kunde 
det blir lite mycket detaljer 
ibland, alla ville säga sitt. Men 
det har blivit bättre, mer 
effektivt sedan vi började gå 
efter sprint boarden, drar 
aldrig över tiden. 

Jag fick den information jag 
behövde. 

Ibland kan det bli lite att man 
bara berättar vad man gjort, 
det ligger inget fokus på att 
lösa en story. Vi införde 
senare att bara prata om det 
som var på tavlan och inte bry 
oss lika mycket om att alla 
pratar, utan mer på 
problemen vi skulle lösa. 

Problemens svårighetsgrad 
och karaktär påverkade 
tidsåtgången. Krångligare 
hantering tog längre tid.

Man fick valuta för de 20 
minuterna.

2.1.7
.2

Vad tror du att 
det beror på?

Att det blev lite långt ibland 
berodde nog på att alla ville 
ha sagt något. 

Vi försökte reglera hur mycket 
vi skulle prata och vad vi 
skulle prata om så det inte 
drog ut på tiden. 

Om man slussades runt utan 
svar tex. Tekniska problem 
nöter man till problemet är 
löst

-

2.1.8 Anser du att 
mångfalden i 
teamet kan ha 
en inverkan på 
kommunikatio
nsfrekvens och 
kommunikatio
nsvolym (hur 
ofta och hur 
mycket ni 
kommunicerar
)?

Ja. Ja, det tror jag. Ja. Ja, personlighetsdrag kan 
säkert ha en inverkan.

Nej det känns inte som det är 
på samma plan.

Ja och nej.

2.1.8
.1

Om ja – på 
vilka sätt tror 
du att 
mångfalden i 
teamet har en 
inverkan på 
teamets 
kommunikatio
nsfrekvens och 
kommunikatio
nsvolym?

Jag tror att olika människor 
kankse prata olika gärna med 
varandra. Någon kanske är 
pratglad, någon annan kanske 
inte är lika pratglad. Mitt jobb 
som scrum master är ju att 
vara klistret mellan 
teammedlemmarna och 
hjälpa personer att 
kommunicera om de inte gör 
det annars. 

Vi var snabba med kontakt 
och pratar mycket mer än jag 
upplevt att jag gjort i andra 
team, där mailades det 
mycket mer, långa mail. Här 
är det snabb kommunikation, 
skype eller telefon.

Om man är olika och har olika 
åsikter om vad som är viktigt. 
Man kommunicerar även på 
olika sätt beroende på 
personlighet och är t.ex. mer 
eller mindre detaljerad när 
man skiver mail. Jag tror även 
att man kan vara olika när det 
kommer till vilka problem 
man vill lyfta, beroende på 
mångfald. 

För en del är det enklare att 
kontakta någon annan. Inom 
teamet är det enkelt för alla, 
men utanför teamet är det 
inte alla som tycker det är så 
lätt att kontakta andra. Det 
problemet ställs man ju inför 
oavsett om man sitter 
distribuerat eller inte. Om 
man har erfarenhet av olika 
saker kanske man inte 
behöver kommunicera lika 
mycket för att lösa saker. Om 
man har mindre erfarenhet 
kanske man måste 
kommunicera mer med de 
andra. 

 Om man har olika språk kan 
det påverka mer men vi har 
inte haft såna problem.  Vi har 
haft olika perspektiv på 
problem  och det har hjälpt 
oss framåt. 

Jag tror inte att det är något 
problem för folk att 
kommunicera med varandra, 
däremot kanske inte alla alltid 
förstår innebörden av 
informationen man får. Då 
kan man behöva lite mer 
uppföljning. En person 
använde t.ex. skype lite 
annorlunda. Han svarade inte 
alltid på det man skrev på ett 
enkelt sätt, så man fick ställa 
mycket följdfrågor. Om man 
kommer från en annan kultur 
kanske man inte är van vid 
det arbetssätt vi har.

2.2.1 Hur väl anser 
du att 
kommunikatio
nen och 
uppföljning av 
kommunikatio
n fungerade i 
ert team?

Jag tycker det har funkat bra. 
Jagf fick stötta teamet ganska 
mycket i början för att få 
kommuikationen att fungera, 
men sedan rullade det på bra. 

Det varierade beroende på 
vem man kommunicerade 
med, vissa svarade otydligt 
och då pratade man hellre 
med personen direkt. Men 
ibland är det smidigare att 
skriva också.

Det var lite olika. Ibland 
kunde man missa något för 
att de inte fanns uppföljning.

Vi följde upp ibland.  Jag har 
själv mycket att tänka på, 
även utanför teamet. Ibland 
kan jag ta på mig en uppgift 
och glömma bort det lika 
snabbt igen. Med daily scrum 
möten blir jag påmind 
dagligen om jag missat något. 
Egentligen skulle man kanske 
ha någon to do lista som man 
fyller i för att hålla koll.

Det fungerade bra eftersom 
det finns ett ramverk under 
som skapar 
kommunikationen, tex 
verktyg som Jira där vi 
använder scrum board och 
ser till att försöka arbeta med 
tasks, t.ex. vad återstår, vad 
funkar inte. Inget tappas 
mellan stolarna. 

Vi hade retrospecitvemöten 
var tredje vecka där vi 
bestämde ett antal åtgärd vi 
skulle utföra. Uppföljningen 
där fungerade kanske inte 
jättebra, eftersom vi utförde 
kanske hälften av åtgärderna 
när vi borde utfört 100%. Men 
oftast, i vardagen följer vi nog 
upp ganska bra.

2.2.2 Använde ni 
inom teamet 
någon form av 
uppföljning på 
kommunikatio
n, t.ex. 
kontrollera att 
ett mail gått 
fram eller att 
information 
framgått och 
förståtts?

Ja, om jag skickar ett viktigt 
mail så brukar jag fråga på det 
dagliga mötet dagen efter om 
alla sett det. 

Nej det tror jag inte.. Nej det tror jag inte vi hade.  
Jag kan följa upp ibland om 
jag skickar något viktigt. Det 
kunde hända att man fick 
viktig information som man 
missat av någon annan som 
var bättre på att läsa mailen. 

Ja, ibland. Nej, eller jo till viss del 
kanske. Man märker efter ett 
tag. Något som är viktigt 
kanske går ut på ett mail och 
så tar man även upp det på 
daily scrum om.

Ja, ibland.

2.2.2
.1

Om ja, varför 
gjorde ni det?

Alla läser inte mailen så noga, 
ofta gör jag det för att jag vill 
påminna. De kankse har läst 
mailet men lagt det åt sidan 
och glömt bort det igen., 

Det beror nog lite på hur 
bråttom det var. Om det är 
bråttom mailar man, sedan 
skriver man på skype och 
sedan ringder man. Är det 
inte så bråttom kan man bara 
skicka ett mail och sedan 
vänta på ett svar.

I våra retrospectivemöten 
listar vi saker vi vill förbättra 
och följer upp för att se att 
det faktiskt blir förbättrat. 
Även Ibland om man skickar 
ett mail och inte får svar kan 
man kontakta personen för 
att få svar. Det är inte ovanligt 
att man missar ett mail, 
eftersom det kommer väldigt 
mycket mail på en dag.



2.2.2
.2

På vilka sätt 
anser du att 
det 
hjälpte/stöttad
e 
kommunikatio
nen?

Genom att återkoppla talar 
jag om för dem att det är 
viktigt för mig att de svarar 
och ser informationen. Om de 
sedan bekräftar att de fått 
mailet lägger jag ansvaret hos 
dem. Annars kan de tala om 
att de inte fått mailet, t.ex. 

Det hjälper nog mottagaren 
att förstå att det som skickas 
är viktigt för den som  skickat 
informationen. 

Det kanske inte påverkar 
kommunikationen i sig, men 
det påverkar på så sätt att det 
blir gjort snabbare om man 
följer upp saker

Man hanterar mycket 
information varje dag och 
man filtrerar lätt bort det som 
man inte tror är relevant och 
då kan det vara bra att vara 
extra tydlig. 

Det gör att man får de svar 
man vill ha.

2.2.2
.3

Om nej, varför 
gör ni inte 
det?

Vi litar väl på att mottagaren 
tar emot informationen. 

2.2.2
.4

På vilka sätt 
anser du att 
det skulle 
kunna påverka 
kommunikatio
nen?

Jag märker ju med kunden att 
det kan bli svårt när man 
mailar och inte får svar. Inom 
teamet funkar det bra ändå, 
det är sällan något försvinner 
eller rinner ut i sanden. 

2.2.3 Anser du att 
mångfalden i 
teamet kan ha 
en inverkan på 
Kommunikatio
nskvaliteten 
(hur noggrann 
och fullständig 
kommunikatio
nen är)?

Ja. Ja, det tror jag. Ja, det kan nog ha en 
inverkan.

Ja. Det beror på vilken mångfald 
man menar, men ja, det skulle 
jag säga. 

Ja det tror jag.

2.2.3
.1

Om ja – på 
vilka sätt tror 
du att 
mångfalden i 
teamet har en 
inverkan på 
Kommunikatio
nskvaliteten?

Jag tror det blir bättre om 
man har en bred mångfald i 
teamet. Då lyfts olika saker 
och olika åsikter kommer 
fram. 

Halva teamet hade lång 
erfarenhet, de nyare kanske 
inte tänker på att det är 
viktigt att vara tydlig. De med 
kort erfarenhet kan vara lite 
otydliga ibland.

Om en person har en 
personlighet som värderar 
informationen har denne nog 
en benägenhet att informera 
andra och vice versa. 

Man vet när det är viktigt eller 
kanske inte så viktigt att följa 
upp när man är mer erfaren.

Olika erfarenheter och olika 
personligheter skapar ett 
stödjande team. Det innebära 
styrkor och  påverkar positivt, 
men det kan ha utmaningar 
om man inte har samma 
språk. Det är ju en 
förutsättning att man förstår 
varandra och kan 
kommunicera obehindrat.

Det är lite olika hur man är 
van att använda verktyg. Och 
som jag nämnde tidigare 
fanns det personer från andra 
kulturer som inte var van att 
ha den typen av 
kommunikation som vi 
jobbade med och svarade inte 
direkt eller gav svar som man 
inte förstod. Andra kulturer 
kan göra att de ser saker som 
sker i nuet. Det gör att om 
man ser en sak som fungerar 
allt sämre och kontaktar 
något för att få det åtgärdat 
så ser personen kanske inte 
problemet, eftersom det inte 
är ett problem just där och 
då. Det blir väldigt 
frustrerande när man 
kontaktar någon och påpekar 
att något fungerar dåligt och 
inte får gensvar, utan saker 
fortsätter bli sämre och till 
slut fallerar de helt. Vi har 
olika sätt att se på problemet 
beroende på vilken kultur vi 
har eller hur vi är vana att 
jobba med verktyget.  Jag 
upplever att alla som satt på 
samma plats i karlstad var 
ganska lika som personer och 
använde verktygen på 
liknande sätt. På andra 
kontoret, i göteborg, är det en 2.3.1 Hur stor del av 

kommunikatio
nen handlade 
om arbete och 
att lösa den 
uppgift ni fått 
som team?

75% kanske, när vi pratade 
mellan två personer. I grupp 
var det närmare 90% som 
handlade om jobb.

Vi pratade mest om jobb, 
faktiskt. 

95% tror jag. Det mesta av 
kommunikationen som 
skedde genom skype 
handlade om jobb. Inte lika 
mycket när man gick ut på 
lunchen eller fika, t.ex. En 
fördel när man inte träffas så 
ofta är att man har mycket att 
prata om när man väl ses. Om 
man träffas varje dag blir det 
lätt så att man pratar mycket 
om jobb även när man inte 
direkt jobbar. Ett halvår 
emellan är lite för länge, men 
ett par dagar i månaden är 
bra för då kan man 
upprätthålla en relation. 

Det primära är att prata om 
det vi gör, om vi väntar på 
något kan man småprata om 
annat eller när man ses på 
riktigt eller under lunchen.

95% ungefär skulle jag tro. 
Det handlade nästan enbart 
om det. Vi var inte bästa 
kompisar, utan kollegor som 
strävade efter att nå målet. 
Nästan all kommunikation 
handlade om att ta sig framåt.



2.3.1
.1

Genom vilka 
verktyg 
kommunicera
de du/ni i 
teamet främst 
om saker som 
rör uppgiften?

Vi använde Skype, mail och 
slack. Mest chatt och 
skypesamtal. 

VI pratar mer om jobb över 
skype än ansikte mot ansikte. 

Skype, mail och Jira När man pratade på skype 
handlade det mesta om 
uppgiften. Jira använde vi 
också att dokumentera i, men 
där räknar man inte med att 
informationen ska gå fram i 
och med att det pingar 
mailboxen varje gång någon 
skriver in något, så det är lätt 
att man missar. Om man 
skriver där ser man ofta till att 
skriva meddelande även på 
skype, annars kan man inte 
lita på att det blir gjort. 

Skype, slack, tex. Mail och skype.

2.3.1
.2

Genom vilka 
verktyg 
föredrar du att 
kommunicera 
om saker som 
rör uppgiften?

Skypesamtal och chatt. En mix av verbalt, telefon 
eller chat. Det bästa är att 
sitta bredvid varandra och 
prata. 

Alla tre, de är bra. Skype. Mail och skype.

2.3.1
.3

Varför 
föredrar du 
just dessa?

Man ser om en person inte 
förstår direkt och man kan 
peka direkt på skärmen 
istället för att skicka 
information fram och tillbaka. 
Det är intensivt och 
smidigare.

Eftersom det är 
direktkommunikation, jag får 
meddelande direkt och kan 
svara direkt och ställa fler 
frågor. Dessutom ser jag om 
personen är på plats så jag 
kan förvänta mig svar direkt 
eller inte.  Man kan ven nå 
hela teamet genom dem. 

Jag vill gärna prata, många 
skriver gärna saker i 
textkonversation, då har man 
den kvar, men det är lättare 
att missförstå vad någon 
menar. Det kan låta lite hårt 
till exempel. Därför tycker jag 
att det är bättre muntligt. 

2.3.2 Hur stor del av 
kommunikatio
nen handlade 
om andra 
saker än 
arbete, d.v.s. 
icke-
jobbrelaterade 
ämnen?

25% ungefär. 10-20% kanske, vi är ganska 
fokuserade när vi jobbar. Men 
den kommunikationen har 
stor betydelse, speciellt när 
man pratar med de som sitter 
på annan plats försöker man 
prata om andra saker också 
när man sitter och väntar på 
något, det tror jag är bra.  

5% ungefär. I teamrummet på plats kunde 
vi prata lite om annat på 
morgonen. Sedan på 
eftermiddagen så kunde man 
prata om saker man skulle 
göra efter jobbet. Den delen 
av kommunikationen hade vi 
inte över videolänk. 

Det är svårt att säga, kanske 5-
10% men det beror på vad 
man gör. Det är ju något som 
oftast uppstår i väntan på 
arbete. 

Väldigt lite, 5%.

2.3.3 Hur väl skulle 
du säga att du 
kände de 
andra i 
teamet?

Ganska väl, tillräckligt för att 
man även skulle kuna prata 
mer privata saker till exempel. 
Jag har även en ganska bra 
relation med dem idag när jag 
träffar dem. 

Några kände jag inte alls, 
några kände jag bättre. Det 
berodde mycket på att vi satt 
uppdelade i två städer. Jag 
kände dem som jag satt med 
och jobbade dagligen bättre 
än de som satt i Karlstad.  
Man bygger en relation 
genom kommunikationen 
med de som man träffar varje 
dag. 

Jag tycker att vi kände 
varandra relativt bra när det 
kom till intressen och sånt. 

Som arbetskollegor, 
någorlunda väl, vi kände 
varandras färdigheter, 
egenskaper. Man lärde sig om 
varandras svagheter så man 
kunde stötta varandra. Man 
vet att man kan hjälpa till 
med vissa uppgifter. 

-

2.3.4 Genom vilka 
verktyg 
kommunicera
de du/ni i 
teamet främst 
om saker som 
rör icke-
jobbrelaterade 
ämnen?

Skypesamtal använder man 
oftast, även för icke-
jobbrelaterade saker. Man 
skriver mindre om icke-
jobbrelaterade saker i chatt 
och e-mail. 

Telefon, inte så mycket chat Slack, mail, skype, 
morgonmötet via skype. 

Då blev det mycket slack, där 
man skickar klipp och länkar 
till exempel.

Vi pratar mer om icke 
jobbrelaterade saker under 
videochatt. På slack har vi ju 
en feed med kanaler, vissa 
kanaler är mindre officiella 
och mindre arbetsmässiga. 
Där kan man kan skicka ut 
nyhetsinslag eller 
semesterfoton. Vi använder 
inte så mycket slack eller 
skype för sådant, utan det är 
mest när man pratar verbalt.. 
Inte mail heller, där är det 
bara konkreta saker som har 
med jobb att göra. 

VI använde oss av samma 
verktyg som för 
uppgiftsorienterad 
kommunikation.

2.3.4
.1

Genom vilka 
verktyg 
föredrar du att 
kommunicera 
om saker som 
rör icke-
jobbrelaterade 
ämnen?

Skypesamtal. Telefon. Mail, skype. Slack Jag föredrar videochat och 
personligen, att träffas.

2.3.4
.2

Varför 
föredrar du 
just dessa?

Det känns mest naturligt.  Text kan lätt misstolkas. Jag hänger inte med så bra i 
slack, så jag föredrar de 
andra. 

Det är inte så bra att skicka i 
mailen, där finns det redan 
väldigt mycket meddelanden. 

Jag skulle säga att det handlar 
mycket om att mail är mer 
formellt och det känns 



2.3.5 Anser du att 
mångfalden i 
teamet kan ha 
en inverkan på 
Kommunikatio
nsinnehåll (om 
innehållet är 
uppgiftsorient
erat eller 
relationsorient
erat)?

Ja, kanske- Ja. Ja Ja det gör det. Ja, absolut. Ja, lite grann. 

2.3.5
.1

Om ja – på 
vilka sätt tror 
du att 
mångfalden i 
teamet har en 
inverkan på 
Kommunikatio
nsinnehåll?

Det beror på vilka personer 
som är med. Om man har 
någon extreovert med kan 
denne kanske lätta upp 
stämningen, t.ex.

Vi hade ju olika intressen och 
det påverkar ju hur vi pratade. 
Det var sällan det handlade 
om en enskild persons 
intresse, det brukade handla 
om intressen som berör alla. 

Om det finns personligheter 
som tycker det är viktigt att 
man umgås med varandra och 
driver den 
relationsorienterade 
kommunikationen så blir det 
nog mer av den. 

Jag tror att om man har olika 
etnicitet eller kulturella 
skillnader kan man diskutera 
såna skillnader som man 
märker av, definitivt.

Om man har en annan kultur 
beter man sig kanske 
annorlunda, har andra 
intressen och gillar kanske 
annan mat. Men det är mest 
något man kan konstatera och 
inget man går runt och tänker 
på

2.3.6 Anser du att 
mångfalden i 
teamet 
påverkar 
teamkommuni
kationen?

Ja. Ja. Ja, väldigt mycket. Ja. Ja, det tror jag definitivt. Nej, det tror jag inte.

2.3.6
.1

Om ja – på 
vilka sätt kan 
mångfalden ha 
en påverkan 
på 
teamkommuni
kationen?

Jag tror att generellt att det är 
bra att ha en bred mångfald i 
teamet, speciellt när det 
kommer till erfarenhet och 
personlighetstyper, eftersom 
det ger en bra dynamik och 
man kompletterar varandra 
och fyller olika uppgifter och 
funktioner i gruppen. 

Det är ju säkert bra att det är 
mångfald i ett team, man kan 
kommunicera bakgrund och 
erfarenheter till varandra. Det 
är ju bra om man roterar runt 
och sprider mångfalden. 

Vissa vill styra och leda,andra 
vill hellre bli styrda och någon 
kanske helst vill håla sig borta 
från de andra. Perosnligheter 
avgör hur teamet ser ut.  

Mängden kommunikation 
påverkas nog av att man har 
olika personligheter. 
Mängden muntlig 
kommunikation speciellt, 
vissa har lätt för det och 
andra inte. 

Det är lite det jag sagt 
tidigare, man drar mycket 
fördelar på att ha olika 
perspektiv och det blir lite 
som en krydda i det sociala 
också.

2.3.6
.2

Om ja - I vilka 
situationer har 
mångfalden en 
särskilt stor 
påverkan på 
teamkommuni
kationen

Personligeheten hos den som 
leder teamet spelar allra 
störst roll, eftersom den 
kommer sätta miljön för hela 
teamet. 

Hade alla varit likadana och 
jättekommunikativa hade 
kanske alla pratat jättemycket 
och inte få något gjort. Och åt 
andra hållet kanske ingen 
pratat med någon. Det är bra 
att ha en blandning.

Inget direkt specifikt, men det 
händer dagligen att vissa 
personligheter som vill att 
man går vidare och driver på 
medan andra är mer 
analytiska, bedömer risker. 
Alla har olika perspektiv.

3.1.1 Vad har du för 
uppfattning av 
teamet när det 
kommer till 
tillit och 
förtroende till 
varandra?

Det varierade lite över tid. Vi 
hade några i teamet teamet 
som jag fick kämpa för att få 
att bli en del av teamet. Några 
var inte kompatibla med 
varandra och någon var 
otrygg i sin kompetens. Ofta 
blev jag kontaktad i samband 
med den osäkerheten istället 
för att man vände sig till sina 
kollegor på plats. Jag fick 
pusha dem mycket för att få 
dem att lita på varandra och 
samarbeta. Då var det 
begränsande att inte vara på 
plats och vara ett virtuellt 
team, eftersom man har 
bättre koll på plats. 

Det var väldigt bra tycker jag. 
Om man frågade om hjälp 
med något kunde man lita på 
att det blev gjort. 

Vi hade stor tillit till varandra 
och sa ill i tid om det var 
något vi inte klarade av själva. 

Jag tror att det var på en 
godtagbar nivå. Sedan kan 
saker och ting alltid bli bättre

Jag tror att tilliten är stor, 
men jag tror att om det 
kommer en ny person till 
teamet så förändras mycket. 
Det stör ordningen lite i 
strukturen för vem som gör 
vad och vem vänder sig till 
vem. En ny person är mer 
tillbakadragen och blottar sig 
inte i alla lägen. 

Jag tror den var ganska bra. 
Om man gav någon en uppgift 
så blev det gjort. Det kanske 
inte alltid prioriterades så 
högt eller blev gjort så snabbt, 
men det blev gjort så jag hade 
ganska hög tillit till dem.

3.1.2 Hur ofta anser 
du att övriga 
teammedlem
mar utförde 
sina 
åtaganden?

Jag tänker alltid att alla gör 
sitt bästa. Det tycker jag är en 
viktig grundtanke. 

För det mesta. Om något 
krånglade meddelade man 
det och fick hjälp. 

Merparten av gångerna. 
Många lärde sig fort, sedan 
fanns det de som har svårt att 
komma framåt.

I mitt team var man 
engagerad och tog ansvar. 

Ganska ofta.

3.1.3 Hur ofta hände 
det att övriga 
teammedlem
mar inte utför 
sina 
åtaganden?

Det kunde hända att de 
fastnade för att de var osäkra 
och behövde stöd för att 
komma vidare. Om de känner 
sig säkra presterar de ofta 
bättre också.

Det var ingen som 
“struntade” i något. 

Det var inte så ofta. Det 
hände att någon fatsnade och 
då hjälptes vi åt. Men det var 
aldrig någon som inte 
fullföljde det de tagit på sig. 

Det kunde ju hända att något 
var för svårt för någon och att 
denne fastnade. Men idén 
med scrum är ju att man ska 
hjälpas åt som team att 
leverera. Om någon fastnar 
för länge måste man gå in och 
hjälpa till och det tycker jag vi 
var bra på som team.

Ganska sällan.



3.1.4 Hur ofta 
undvek övriga 
teammedlem
mar att ta på 
sig åtaganden?

De som undvek uppgifter 
gjorde ofta det för att de var 
otrygga i sin kompetens. Det 
var väldigt tydligt uppdelat i 
vem som gjorde vad och vissa 
ville inte ta åt sig uppgifter 
som de inte tyckte hörde till 
deras område. Jag tycker dock 
att det ska finnas en bredd 
där alla kan göra allt. 

Det hände ibland,  tror jag. 
Eller ja, om man blev ombedd 
att göra en sak så gjorde man 
det, men om det var något 
som man tyckte var obekvämt 
kanske man undvek det. Men 
ofta försökte man i alla fall 
först. 

Ja det fanns väldigt tråkiga 
eller dåligt eller otydligt 
formulerade uppgifter som 
ingen vill göra. Det var några 
stackars frivilliga som tog på 
sig dem till slut.  

Det hände. Det fanns ofta 
uppgifter som var svåra att 
angripa, antingen för att de 
var nya eller för att vi inte 
hade rätt utrustning. Då 
handlade det mycket om att 
be andra med rätt utrustning 
att utföra testerna och sedan 
evaluera resultaten. Det 
tyckte inte så många var 
roligt, men den fanns ju en 
priolista i sprintbackloggen 
som man skulle gå efter. 
Sedan om man verkligen inte 
visste hur man skulle angripa 
problemet ska man ju inte ta 
det, då kan man ta nästa 
uppgift i listan. Men för det 
mesta tycker jag att teamet 
var villiga att ta på sig det 
mesta.

Nja.. i processen hade man en 
plan för vad man skulle hinna 
och då kunde man ta 
diskussion med kunden om 
man inte hade tid över för en 
uppgift. 

Inte så ofta, det blev mer att 
någon kanske tog på sig för 
mycket att göra istället. I en 
sprint på fyra veckor blir det 
lite farligt om en person sitter 
på fem saker sista veckan 
utan att det rör sig. Det blev 
ett problem som vi tog upp 
och lyckades åtgärda.

3.1.5 Hur stark tillit 
skulle du säga 
att du kände 
gentemot 
övriga 
teammedlem
mar när det 
kommer till 
åtaganden (att 
de gör det de 
sagt att de ska 
göra)?

Jag hade en stark tillit. Om 
något krånglade kunde man 
be om hjälp. 

Det var lite olika, men 
generellt så kunde man alltid 
lita på att uppgiften blev 
gjord, i annat fall signalerade 
ansvarig om denne behövde 
hjälp att lösa något problem. 

Den var hög. Det de sa att de 
skulle göra gjorde de 
verkligen. Sedan kunde vissa 
göra mer än uppgiften krävde. 
Kanske var man lite för 
noggrann och gjorde lite mer 
än det var tänkt. Men man 
litade ju ändå på att de gjorde 
det de skulle.  Man vet att det 
kommer att ta mer tid, men 
alla gjorde ett gott jobb.

Väldigt god, men vi var väldigt 
öppna och transparenta med 
hur det gick och vad som 
gjordes. Man kunde följa 
varandras uppgifter och 
processen underlättade för 
denna transparens. 

Saker och ting rullade på bra, 
man oroade sig inte för att 
någon inte skulle göra det de 
sagt att de skulle göra

3.1.6 Hur stark tillit 
skulle du säga 
att du kände 
gentemot 
övriga 
teammedlem
mar när det 
kommer till att 
de gör så gott 
de kan för att 
utföra sina 
åtaganden?

Alla gjorde så gott de kunde. 
Kunde de inte så bad de om 
hjälp. 

Stark tillit. Väldigt stark tillit. Alla gjorde 
sitt bästa. Men eftersom vi 
var uppdelade hjälptes man 
åt lokalt med problemlösning 
i första hand, sedan 
kontaktade man andra delen 
av teamet. 

Det gjorde alla. Samtliga teammedlemmar 
gjorde alltid så gott de kunde 
för att fullfölja sina 
åtaganden.

3.1.7 Hur beroende 
var du av 
övriga 
teammedlem
mar för att 
kunna utföra 
dina egna 
åtaganden?

Ganska beroende. Vi hade ju 
ganska varierande 
kompetenser i olikam 
områden. Om en person har 
en viss kompetens blir denne 
viktig eftersom den besitter 
den kunskapen. Som scrum 
master var jag beroende av de 
andra framförallt när det kom 
till testmiljöer som jag inte 
kände till sedan innan. Då fick 
jag mycket stöd från de andra. 

Det beror lite på uppgiften, 
men det var sällan det fanns 
en hel story där vi inte var 
beroende av varandra inom 
teamet. Någonstans under 
sprinten är man beroende 
kompetensmässigt eller att 
det finns flera tasks som är 
beroende av varandra. 

Jag är beroende av att de 
andra levererar mjukvaran, 
eftersom jag jobbar med test. 
Men när jag väl har mjukvara 
så kan jag jobba parallellt 
med de andra. 

Ibland kunde man vara det. 
Men ofta tog jag reda på 
saker och löste det på egen 
hand. Men iblan kunde man 
behöva ta hjälp för att lära sig 
nya saker. Delvis beroende 
skulle jag nog kunna säga att 
jag var. Men en person som 
kommer direkt från skolan, 
t.ex. men mindre erfarenhet 
är nog mer beroende. 

Alla leveranser krävde alla 
rollers medverkan, vi hade ett 
behov av varandra. Olika 
kunde ställa upp i olika roller, 
om någon blev sjuk fanns 
någon som kunde ta över. Vi 
kunde täcka upp för varandra. 

Det berodde på vilken uppgift 
det var. Ibland helt och ibland 
inte alls, det berodde mycket 
på vilken erfarenhet man 
behövde för uppgiften. Vissa 
saker kunde man och vissa 
saker kunde man inte alls.

3.1.8 Hur ofta fick 
du utföra 
uppgifter som 
du från början 
inte tagit på 
dig ansvar för?

Teamet tar på sig ansvaret för 
uppgifter, så det kan inte 
hända i scrum, egentligen. 
Men man kan få ta över en 
uppgift från en annan om 
någon blir sjuk eller så.

Inte alls. Vi fick tilldelat vad vi 
ska göra vid planeringen. 

Det händer ibland. De där 
tråkiga uppgifterna till 
exempel, som ingen ville ha. 

Det hände ganska ofta. Ofta är det inte en själv som 
skapat uppgiften, men att 
göra sånt som man inte tänkt 
hände väl titt som tätt. 

Ganska sällan från mina 
kollegor, men ofta från andra 
utanför teamet.

3.1.8
.1

Varför gjorde 
du det?

Ibland hade jag rätt 
kompetens för uppiften och 
det var den effektivaste 
lösningen.

 När någon stötte på problem 
försökte man hjälpa till att 
lösa dem.

Ofta pga man är klar med en 
uppgift och får en ny som är 
prioriterad. 

Ibland får man ansvar för 
något utanför teamets 
uppgifter för att man har den 
kompetens som krävs, det är 
roligt, men kan bli 
övermäktigt ibland.



3.1.9 Anser du att 
någon i teamet 
hade större 
makt att välja 
vilka uppgifter 
de ska utföra?

Nej. Scrum mastern hade större 
makt även om det inte ska 
vara så egentligen. 

Ja, det gick oftast att lösa bara 
man pratade. 

Ja, vi har haft personer med 
lite mer erfarenhet av vissa 
saker som gjorde att de ofta 
fick mer 
programmeringstekniska 
uppgifter som ansågs roligare. 
Men vi var ganska noga med 
att försöka fördela det så att 
de som inte kunde det lika bra 
fick prova. Även 
parprogrammering så att man 
fick lära sig.

Nej Ja, det handlade delvis om 
kompetens, men även om 
envishet där 
teammedlemmarna plockar 
det roligaste först. När jag var 
ny fick jag lättare uppgifter 
och de svårare, lite roligare 
uppgifterna gick till de med 
mest erfarenhet. Det var bra 
till en början, så man fick lära 
sig. Men sedan när man var 
bra fick man fortfarande de 
lätta uppgifterna eftersom de 
med erfarenheten inte vill 
släppa de roliga uppgifterna 
och göra de lätta uppgifterna 
istället. Jag tycker man ska 
dela lika så man får variation.

3.1.1
0

Anser du att 
någon i teamet 
hade större 
makt att 
fördela vilka 
uppgifter 
övriga 
teammedlem
mar ska 
utföra?

Ja, jag som scrum master 
hade jag nog kunnat göra det, 
men det ska man ju inte göra. 
Sedan kan det bli så om et 
kommer in en uppigft som är 
bråttom med eller någon 
jobbat med tidigare och då är 
det ju bra om denne 
fortsätter med det. Men det 
är viktigt att alla får välja.

Om det är någon som hade 
den makten så var det scrum 
master som hade större 
inflytande och de andra 
accepterade det. Det är lätt 
att scrum master värderar 
jobbet beroende på vad man 
jobbat med tidigare och 
vilken kompetens man har. 
Sen finns det de som sätter 
sig själva i en viss roll och då 
får den personen det. 

Vi hade en scrum master ett 
tag som gärna delade ut 
uppgifterna och man fick 
sällan välja själv. 

Det skulle kunna vara jag då, 
som scrum master. Egentligen 
ska man ju inte göra det. Jag 
vet inte i vilken utsträckning 
de andra upplever att jag gjort 
det, men jag tycker inte själv 
att jag gjort det jättemycket. I 
det stora hela kan det vara 
bra att vara med och styra för 
att de som inte annars lärt sig 
nya saker ska få utmaningar. 

Ja, indirekt, scrum master ska 
ju egentligen inte delegera, 
men det blev lite så ändå. 

Ja och nej. Vi tog ju de 
uppgifter vi ville ha, men om 
något plockade ut de roliga 
uppgifterna före så fick man 
ju göra det som inte var lika 
kul.

3.1.1
1

Hur bra 
kontakt hade 
du med övriga 
teammedlem
mar som 
befann sig på 
samma plats 
som du?

Väldigt bra tycker jag. Det har varit väldigt bra. Bra kontakt. En del hade jag bra kontakt 
med, även om vi inte umgicks 
utanför jobbet. 

Ganska bra.

3.1.1
1.1

Vad beror det 
på?

 Eftersom de satt bredvid mig. Vi är öppna och sociala, vill 
samarbeta och kommunicera 
med varandra. 

Eftersom vi satt och jobbade 
ihop och sågs varje dag. 

Vi var ganska lika, vi satt 
bredvid varandra och 
jobbade. 

3.1.1
1.2

Finns det 
något sätt som 
skulle hjälpa 
dig att få 
bättre kontakt 
med dem?

Mer teamaktiviteter skulle 
vara bra, så man lär känna 
varandra bättre. Även lära sig 
mer om varandra och andra 
saker utöver jobbet som 
påverkar livet, familj och 
sådant. Det är viktigt att få en 
helhetsbild. Därför är det 
viktigt att försöka ses på 
kvällar eller helger också för 
att få en inblick i det.

3.1.1
2

Hur bra 
kontakt hade 
du med övriga 
teammedlem
mar som 
befann sig på 
en annan 
plats?

Den var också väldigt bra, 
nästan bättre i perioder om 
man sitter och är extra 
involverad med någon man 
jobbar med och sitter mycket 
med över skype.

Ganska dålig om det inte var 
en viss person som man 
parprogrammerade med. 
Men det var ändå bra kontakt 
när vi sågs på plats. 

Mindre bra. Bättre ibland när 
man jobbade med samma 
uppgift men då var det 
jobbigt att sitta 8 timmar i 
sträck på skype.

Det är nog ganska bra det 
med.

De är väl naturligt att det 
kanske inte var riktigt lika bra, 
men det var väl inte direkt 
dåligt heller.

3.1.1
2.1

Vad berodde 
det på?

De man kommunicerar 
mycket med får man bättre 
kontakt med

Om man sitter i samtal med 
en viss person man jobbar 
med blir det ju inte att man 
ringer nån annan eller chattar 
med någon annan.

Det var väldigt jobbigt att sitta 
och jobba över skype, det var 
lättare att kommunicera med 
dem på samma plats. 

Om man ses någon kväll i 
månaden och gör en aktivitet 
så är det mer än jag träffar 
mina övriga vänner. Så på så 
sätt har jag ganska bra 
kontakt med de här 
personerna. 

Om någon sitter 30 mil ifrån 
så har man kanske inte 
samma dagliga konversation 
med dem.

3.1.1
2.2

Finns det 
något sätt som 
skulle hjälpa 
dig att få 
bättre kontakt 
med dem?

Videomöten hjälper ju att få 
kontakt, man får se alla och 
det är ju bra, men alla står ju 
inte och pratar utan det är 
mest scrum master som kollar 
läget med alla. Men när vi 
sågs på plats kunde alla prata 
med alla. 

Vi pratade på att sätta upp 
kommunikationsutrustning i 
form av tv-skärm och 
mikrofon som alltid var på så 
man kunde gå fram och ta 
kontakt. Det hade ju varit bra, 
men det är ju inte alltid 
positivt att höra allt från alla 
hela tiden.

3.1.1
3

Hur bra 
sammanhållni
ng upplever du 
att ni hade i 
teamet?

Den var bra, tyckte jag. Det 
var lite turbulent i början, 
men det ordnade upp sig.

Ganska bra tror jag. Vi hade 
nog några personer som 
föredrog att sitta själva. 

Vi hade inte så bra 
sammanhållning tycker jag. 

Den var väldigt bra. Det var 
inte alla som var med lika 
mycket socialt, men det hade 
med personlighet att göra. De 
flesta var ganska sociala.

Väldigt bra. Ganska bra



3.1.1
4

Upplever du 
att du hade en 
bättre 
personlig 
kontakt med 
vissa 
teammedlem
mar?

Nej det var ganska jämnt 
fördelar. 

Ja, det tycker jag. Vi hade 
gemensamma intressen 
utanför jobbet. Det är nog 
viktigt för att göra ett bra jobb 
att ha gemensamma intressen 
och diskutera annat än jobb, 
det underlättar jobbet. 

Ja, framförallt med de jag 
arbetade med på samma 
plats. 

Ja, det hade jag. Det kunde 
vara personer som är samma 
ålder och samma del av livet 
som man kände mer 
gemenskap med.

Ja så var det alltid , vissa är 
lättare med personkemi.

Ja, det är ju naturligt. De som 
sitter bredvid mig hade jag 
bättre kontakt med än de på 
det andra kontoret. Sedan 
finns det ju alltid de man 
funkar bättre eller sämre 
tillsammans med.

3.1.1
5

Hände det att 
du inte fick 
återkoppling 
från andra 
teammedlem
mar?

Nej. Enstaka tillfällen kanske om 
det var nån person som var 
uppe i något stressigt. 

Nej, jag fick alltid svar. Nja, för det mesta svarade de. Vi kunde alltid nå varandra 
personligen. 

Ja, man kan ju ha olika sätt att 
se på kommunikationen och 
verktygen funkar.

3.1.1
5.1

Hur påverkade 
det ditt 
arbete?

Det var frustrerande om man 
behövde hjälp. 

Jag upplevde det inte som ett 
problem i alla fall. Om man 
fick vänta kunde man bara ta 
den uppgiften lite senare. 
Iblan kunde man behöva hjälp 
med något som inte var akut, 
att göra det två timmar 
senare gjorde ingenting

3.1.1
5.2

 Upplever du 
det som ett 
problem?

Ja speciellt om det var scrum 
master som inte hade tid att 
återkoppla, det är ju dennes 
uppgift att hjälpa till och får 
denne då tidskritiska 
uppgifter hinner han inte 
hjälpa till i teamet. 

3.1.1
5.3

Finns det 
något som 
skulle avhjälpa 
det 
problemet?

Att man inte belägger scrum 
master lika mycket med saker 
som tar tid. Kanske också 
statusmöten med personer 
med en viss kompetens så 
man kan stämma av om 
någon kör fast eller så. 

3.1.1
6

Hände det att 
du inte gav 
återkoppling 
vid 
kontaktförsök/
frågor från 
andra 
teammedlem
mar?

Nej det gjorde det nog sällan. 
Kanske inte alltid man kunde 
hjälpa till, men jag svarade 
alltid. 

Nej det hoppas jag inte. Jag 
försökte svara snabbt och 
tydligt. 

Ja, det hände. Ibland måste man leta efter 
information och dröja med 
svar, men man är alltid 
tillgänglig och svarar efter ett 
tag på meddelanden. 

3.1.1
6.1

Vad berodde 
det på?

För att jag hade lite för 
mycket att göra. 

3.1.1
6.3

Finns det 
något som kan 
hade kunnat 
underlätta så 
att du har 
möjlighet att 
ge mer direkt 
återkoppling 
till övriga 
teammedlem
mar?

Ja, det gör det säkert. Man 
skulle kunna ha ett mer 
systematiskt sätt att gå 
igenom mail t.ex. 

3.1.1
7

Hur väl anser 
du att 
återkoppling 
mellan 
teammedlem
mar 
fungerade?

Bra. Mycket bra. Jag har inte märkt av några 
problem där.

Ganska bra.

3.1.1
8

Hur 
välinformerad 
anser du dig 
varit i 
samband med 
frånvaro från 
övriga 
teammedlem
mar som 
påverkade 
återkoppling 
och 
kommunikatio
n i teamet?

Ganska välinformerad. I de 
fall det inte funkat bra att vi 
pratat om det så har det blivit 
bättre på en gång.

Generellt bra. Vi har ju slack 
som vi skrev  i och alla 
använde det när de var borta, 
sjuka eller vabbade.

Vi visste alltid om någon 
skulle vara borta, vad som 
hänt och när de skulle komma 
tillbaka. 

Det var inte alltid de säger till 
när de inte kunde komma. 
Det kunde bli bättre. 

I de fallen har vi dagliga 
möten och vi synkar hur det 
går. Vi dokumenterar alltid i 
uppgiftskorten för att hålla 
kunden uppdaterad och 
genom den processen får 
man det att funka ändå. 

Bra vid planerad frånvaro, 
såsom tandläkarbesök och 
sådant. Men vid oförutsedd 
frånvaro, såsom vård av sjukt 
barn blir det ju svårt att göra 
något åt och planera inför i 
förväg.



3.1.1
9

Hur 
informerade 
du övriga 
teammedlem
mar om du 
skulle frånvara 
på ett sätt som 
påverkade 
återkoppling 
och 
kommunikatio
n i teamet?

Om jag vet i förväg skriver jag 
på mail, slack och meddelar 
på dagliga mötet. Är det 
något oförberett brukar det 
bli slack, eftersom det är det 
jag har tillgång till hemifrån.

Skrev i slack. Vi informerade de andra 
själva. 

Jag brukade skicka ett 
meddelande på slack eller 
skicka ett mail till en 
teammedlem som meddelade 
de andra.

Jag var sällan borta, men om 
jag skulle vara det så 
meddelade jag det på 
morgonmötet eller på slack.

3.1.2
0

Anser du att 
Kommunikatio
nsfrekvens och 
Kommunikatio
nsvolym kan 
ha en inverkan 
på tillit?

Ja. Jag tror det påverkar. Ja, kanske. Ja det har det. Ja absolut. Nej. 

3.1.2
0.1

Om ja – på 
vilka sätt kan 
Kommunikatio
nsfrekvens och 
Kommunikatio
nsvolym ha en 
inverkan på 
tillit?

Jag tror det är viktigt att 
bygga en personlig relation 
för att man ska känna sig 
trygg med varandra. I de fall 
man har mindre kontakt 
börjar man skapa förutfattade 
meningar om hur de andra 
jobbar och tycker och tänker. 

Till det positiva. Kommunikationen är 
avgörande för att man ska får 
en bild av vad som händer 
med uppgiften, så man kan ge 
och få hjälp. 

Om man kommunicerar mer 
så kommer man få en 
förståelse för vad de andra 
gör och vet hur man kan 
förvänta sig att de tar sig an 
problem. Om man inte har 
god kommunikation så vet 
man inte hur de andra tänker 
och resonerar. 

Vi var transparenta och öppna 
med hur det går. det är lättare 
att prata samma språk och 
dela erfarenheter.

-

3.1.2
1

Anser du att 
Kommunikatio
nskvalitét kan 
ha en inverkan 
på tillit?

Ja. Ja det tror jag är viktigt. Jag tror den påverkar, men 
ganska lite. 

Ja. Ja. Nej jag tycker bara vi hade bra 
tillit.

3.1.2
1.1

Om ja – på 
vilka sätt kan 
Kommunikatio
nskvalitét ha 
en inverkan på 
tillit?

Jag tror framförallt att det är 
den direkta kommunikationen 
mellan två personer som ger 
tillit. Sedan är det viktigt att 
skicka ut tydlig information 
för att personer ska ta till sig 
och engagera sig i det de får. 
Om det slarvas med 
informationen som skickas ut 
kan man få en känsla av att 
den som skickas ut den inte är 
engagerad och då engagerar 
man sig inte för att förstå den 
heller. 

Om man frågar någonting, 
skriver på skype eller ett mail 
och inte får svar så kanske det 
betyder att personen inte 
förstått och då kan man följa 
upp kanske och se att det 
framgått. Att informationen 
är tydlig är nog viktig för att 
man ska känna tillit. 

Man kan bli trött på onödig 
information som skickas ut, 
men det faktum att man 
kommunicerar, ser och hör 
varandra är viktigare så man 
får tillfälle att ställa frågor och 
få information om de andras 
uppgifter. 

Att skriva saker i ett mail är ju 
bra, eftersom man har det i 
textform, men det måste vara 
rätt information och den ska 
inte gå att tolka på olika sätt. 
Viss kommunikation lämpar 
sig bättre muntligt.

Jag vet inte hur jag ska 
definiera det. Men personer 
som är mindre insatta i vad 
man gör och hur det går har 
svårare att få klarhet. På 
samma sätt blir det om man 
har en mindre transparent 
kommunikation i teamet och 
man vet inte om man är på 
väg åt rätt håll. Osäkerheten 
ökar.

-

3.1.2
2

Anser du att 
Kommunikatio
nsinnehåll kan 
ha en inverkan 
på tillit?

Ja. Ja, Om man pratar 
relationsortienterat lär man ju 
känna personen mer, hur den 
är som person.

Ja. Ja,det kan det ha. Ja, men det varierar nog från 
person till person.

Nej inte speciellt. Inte enligt 
mig i alla fall.

3.1.2
2.1

Om ja – på 
vilket sätt kan 
Kommunikatio
nsinnehåll ha 
en inverkan på 
tillit?

Jag tror det är viktigt att man 
har en god kommunikation 
när man bygger en relation. 

Jag pratar mycket om 
relationsorienterade saker 
med en kollega och känner 
tillit till honom för att jag 
känner honom. När jag ber 
honom om hjälp med 
arbetsuppgifter vet jag att 
han kommer göra dem. Vi kan 
chatta med varandra utan att 
det blir otydligt. Sen finns det 
andra i teamet som jag inte 
delar intressen med och man 
kan få otydliga svar när man 
skriver till varandra, då 
känner jag inte tillit, då 
kanske man behöver lära 
känna personen mer. Då är 
det lättare att förstå varandra 
och undviker missförstånd.

Jag tror att det är positivt om 
man pratar 
relationsorienterat så man lär 
känna varandra. 

Ja, jag gillar ju att inte alltid gå 
rakt på sak utan vill gärna 
prata lite annat först. Men det 
behöver inte innebära att jag 
litar på dem mer. En del 
personer är kanske inte 
jättekommunikativa om vad 
de gjort i helgen, men 
levererar ändå alltid till punkt 
och pricka så man kan lita på 
dem så sätt.

Vissa får tillit när en person är 
öppen om det specifika man 
jobbar med i arbetsperioden. 
Andra kanske får mer tillit när 
man pratar vid kaffemaskinen 
om fotboll och hockey. Det är 
väldigt specifikt från person 
till person Det är viktigt att 
lära känna varandra och 
förstå sig på varandra hur de 
tycker och tänker, vissa är 
duktiga på att prata om rätt 
ämnen med rätt personer.

-

3.2.1 Hur länge 
arbetade du i 
teamet?

5 månader blev det nog. Ungefär 2.5 år. 2 år. Ungefär två år. 3 år I två år.

3.2.2 Tränade ni 
som team på 
interaktion 
under 
teambuildinga
ktiviteter?

Nej. Ja, vi har gjort aktiviteter 
ihop. 

Ja, men jag var inte med då. Ja vi har ju gjort en del, där 
jag har varit ganska drivande.

Ja. Nej. Inga direkta 
teambuildingaktiviteter.



3.2.2
.1

Om ja, när och 
hur?

Vi har ju varit på after work 
när vi håller demo i göteborg 
en gång i månaden, men då är 
det flera personer som inte 
ville följa med. Då var vi 
dessutom  ute tillsammans 
med ett annat team. 

Middagar, biljardspel, t.ex. Mest genom att göra saker 
tillsammans någon gång 
problemlösning också.

Vi byggde robotar ihop en 
gång, det är nog enda gången.

3.2.2
.2

Om nej, vad 
berodde det 
på?

Det var ett team som hade 
hållit igång ganska länge. Vi 
hade andra teamaktiviteter 
för oss bara för att ha trevligt 
ihop.

Dels så satt vi ju 30 mil från 
varandra, sedan prioriterade 
vi andra saker, såsom after 
work och gå ut och äta ihop 
när vi väl sågs. Vi har funkat 
bra ändå, så man kanske inte 
tyckte att det behövdes.

3.2.3 När ni som 
team skulle 
lösa en 
uppgift, hur 
lätt/svårt 
upplever du 
att det är för 
er att 
koordinera er?

Ganska lätt. Det var sällan vi arbetade  
hela teamet tillsammans. Vi 
var kanske fyra personer som 
mest, det tar längre tid om 
man är många och är lättare 
om man bara är två till 
exempel. 

Det var olika i olika perioder. 
När vi arbetat länge med 
varandra var det lättare att 
lösa uppgifterna, med många 
nya i teamet blev det svårare, 
eftersom man var tvungen att 
lära upp de nya.

Det har varit ganska lätt. Alla 
har tagit ansvar för att sätta 
sig in i uppgiften. 

Jag tyckte den funkade väldigt 
bra, någon ledde och framåt 
och andra gav synpunkter och 
så kom man överens om en 
väg framåt.

Ganska lätt skulle jag säga.

3.2.3
.1

Hur väl 
brukade din 
bild av en 
lösning 
stämma 
överens med 
resterande 
teammedlem
mar?

Ganska väl, vi gjorde en 
ganska nogrrann planering vid 
sprintplaneringen, där hela 
teamet sitter och diskuterar 
uppgiften. Sedan måste mn ju 
synka under sprintens gång 
också.

Den stämde ganska väl, vi var 
överens om vad vi ville 
åstadkomma. Om vi jobbade 
med test på olika nivåer så 
kanske man hade olika 
erfarenhet och olika nivå på 
vad man ville verifiera och 
testa. 

Vi var två testare och vår 
uppfattning om uppgiften och 
dess lösning var ofta samma. 
Vi jobbade tätare ihop än de 
andra. 

Det var lite olika, eftersom vi 
var olika som personer och 
hur vi såg på problem. En del 
hade mer erfarenhet och 
kände på sig vad det är för 
problem och vilka andra 
problem som kunde uppstå, 
samt hur det kunde falla ut. 
De personerna kunde vara 
lättare att jobba med än de 
med mindre erfarenhet. Även 
de personer som inte kunde 
bestämma sig för när en 
uppgift var tillräckligt 
detaljerad kunde vara svåra 
att koordinera med. Hela 
teamet var inte samspelt och 
det är nog svårt också 
eftersom vi hade olika 
erfarenheter.

Väldigt blandat, ofta beror det 
på vad man har för 
erfarenheter, färdigheter och 
vad man är van vid. Ofta 
handlar det om att synka tills 
man förstår varandra, tills vi 
har samma bild. 

Inte alls. Jag som person är en 
som gärna lägger alla 
hörnbitar först i ett pussel. Då 
känns det självklart vad nästa 
steg är. Andra kanske inte 
jobbar så och ser uppgiften på 
samma sätt, men det är inte 
säkert att jag har rätt alla 
gånger heller. Ibland 
uppskattar man saker olika.

3.2.4 Hur ofta rådde 
meningsskiljak
tigheter kring 
förslag på 
lösningar för 
teamets 
uppgift?

Det hände men inte så ofta. Vi var sällan  oense. Oftast var 
det så svåra uppgifter att 
ingen hade en lösning direkt, 
utan vi fick jobba fram en 
lösning. Det var inte många 
som har lång erfarenhet av 
produkten hell

Det hände man inte är 
överens om när det räcker 
med information om en viss 
uppgift. 

Alltid innan man kommer till 
en samsyn så har man ideer 
och frågor och diskuterar till 
man förstår problemet.

3.2.4
.1

Hur påverkade 
det ert arbete 
som team?

Nej inte direkt. En del ville ha saker och ting 
väldigt detaljerat och då blev 
det en utmaning att få alla att 
känna sig hörda.

Det är viktigt eftersom vi är 
krossfunktionella. Vi är 
noggranna med att t.ex. vara 
öppna och säga till om man 
inte fattar. Man lär sig väldigt 
mycket på att diskutera och 
får en gemensam bild och en 
bättre en lösning. Det finns 
mycket fördelar.

3.2.5 Hur ofta 
uppstod nya 
situationer där 
ni som team 
får interagera 
för att lösa 
uppgifter?

Det hände säkert nån gång på 
sprint.

Ett par gånger i veckan, tror 
jag. Vi fick diskutera ihop oss 
och lösa saker. 

Det hände ofta, eftersom 
uppgiterna kom från olika 
områden och varje gång fick 
man lära sig nya delar av 
produkten vi jobbade med. 
Jag upplevde det som att 
utvecklarna, som drabbades 
av det, tyckte det var 
irriterande.

Det kom nästan alltid något 
nytt varje sprint.

Det händer hela tiden. I det 
uppdrag vi hade jobbade vi 
med en väldigt stor produkt 
med många olika tjänster. I 
varje sprint landade vi i en ny 
funktion



3.2.5
.1

Hur stöttade 
er närmsta 
chef/ledare er 
i 
problemlösnin
gssituationer?

Hierarkimodellen är lite 
speciell, eftersom den som 
gav  oss uppgifter var inte 
samma person som hade den 
tekniska kunskapen om vad 
uppgiften innebar. Det 
saknades ofta information i 
uppgiften så vi fick säga att vi 
inte kunde utföra uppgiften. 

Han stöttade oss och var bra 
på att ge stöd när han hade 
tid och inte hade för mycket 
att göra själv. 

Han gjorde sitt bästa för att vi 
som team skulle vilja jobba 
med uppgifterna vi fått och 
försökte lösa problemen. 

Ingen chef har stöttat oss i 
sånt, utan det är teamet som 
gjort det tillsammans. Kanske 
med stöd från mig, som 
scrum master, där jag sagt 
stopp när jag tyckt att vi lagt 
tillräckligt mycket tid på en 
uppgift. 

Inte alls. Vi hade i uppgift att 
leverera som team. Vi fick 
kämpa tills saker fungerade. 
Ibland visste varken vi eller 
kunden hur funktionen vi 
jobbade med fungerade 
eftersom personen som byggt 
den inte fanns kvar. Det 
behövde inte vara negativt, 
för man lärde sig ju nya saker, 
även om det var tufft att varje 
sprint börja på nya saker 
istället för att bara fortsätta 
jobba med det man hållit på 
med innan. Det ger ju 
erfarenhet inom området 
man jobbar i då, men det är å 
andra sidan inte alltid 
applicerbart i funktionen vi 
tilldelats nästa sprint.

3.2.6 Uppstod 
stressade 
situationer 
under ert 
arbete som 
team?

Det kunde det göra. Ja, eftersom det var korta 
sprintar. Speciellt i slutet av 
sprinten var det stressat. Det 
är frustrerande och 
stressande med resursbrister 
om vi inte kan testa eller det 
tar lång tid att testa. 

Inte så ofta, men det hände 
ibland. 

Ja det hände ibland. Speciellt 
om det kom krav på leverans 
av mjukvara under sprinten 
och man fick uppgifter som 
inte stämde med start och 
stopp av sprinten. Då 
tvingades man hantera andra 
deadlines utöver de som 
fanns i sprinten. 

Ja, det händer titt som tätt. Ja, främst på i sutet av 
sprintarna.

3.2.6
.1

Om ja: Hur 
upplever du 
att det 
påverkat 
teamets 
förmåga att 
koordinera sig 
och lösa 
uppgiften?

Det fungerade bra ändå. Bara 
det gick att synka och 
koordinera, eftersom vi hade 
lite resurser när det kom till 
testutrustnin, t.ex. 

Ja det tror jag. Det är lätt att 
man fastnar i detaljer och 
stressar upp sig. Man borde 
nog stanna upp och samla 
teamet och se över vad man 
ska fokusera på inför demon. 
Vi är dåliga på det som team. 

Man kan bli mer krävande 
mot sina teammedlemmar 
och förväntar sig hjälp snabbt 
och att Scrum master 
koordinerar mycket. 

Ja, definitivt. Relativt bra, eftersom vi kan 
styra det ganska bra. Men 
ibland kände jag att vi kunde 
ha börjat med en uppgift i 
bättre tid innan sprintens slut.

3.2.6
.2

Hur upplevde 
du att det 
påverkar er 
bild av vad 
som förväntas 
av er som 
team?

Jag tror inte det blev nån 
skillnad. 

Det ska ju vara lite press, 
sprintar t.ex. och försöka 
hinna klart till demon, det ger 
lite driv, men sedan får det 
inte bli stress och frustration 
under långa perioder. 

Som team är det bra att inte 
jobba med krav från andra 
personer än beställaren. Vi 
levererar ändå väldigt bra, 
trots stressen. 

Det är svårt att fokusera på 
målet, när man har svårt att 
samsas och komma överens.

Folk kan börja tumma på 
regler och kvalitet när det blir 
bråttom. Det tycker jag är lite 
konstigt. Vi ville ju ha kvalitet 
i det vi lämnade till kunden 
och då tycker jag att det är 
bättre att det får ta den tid 
det tar.

3.2.6
.3

Hur upplever 
du att det 
påverkade 
teamets bild 
av uppgiften?

När det är stressigt är det 
ingen som tycker det är roligt, 
det känns att det blir en viss 
anspänning i teamet. 

Det är ju bra med lite stress, 
men för det mesta är det inte 
bra. Så man bör nog hålla 
nere med den typen av 
uppgiften som stressar.  Det 
är inte optimalt för alla.

Man kanske inte vill prata lika 
mycket med varandra och det 
hämmar ju möjligheten att 
förstå varandra och förstå 
uppgiften.

3.2.7 Hur ofta hände 
det att teamet 
fick en felaktig 
bild av en 
uppgift?

Det hände ibland, ja. Det hände ofta att buggar var 
otydligt specade med dålig 
info.

Ofta, kanske inte felaktig, 
men det blev ofta så att 
uppgiften var mycket lättare 
eller svårare än vi trott från 
början för att informationen 
inte var tillräcklig. 

Det hände en del. Med tiden 
fick vi en bättre fick vi en god 
uppfattning om mjukvaran, 
men i början fick vi ofta en 
felaktig bild.

Det hände ganska ofta. Det gjorde de en del.

3.2.7
.1

Vad beror det 
på?

Det berodde ofta på att 
uppgiften var otydligt 
specificerad.

Krav och stories är otydlig 
formulerade. 

Arkitekten kan ha gett en 
felaktig bild, kanske för att de 
trott att det är lättare än det 
faktiskt är eller uppger fel 
information.

Man vet kanske inte alltid vad 
man vill ha.

Dels kanske inte uppgiften var 
färdig när vi fick den, dels 
kanske den var felaktig eller 
kanske inte ens skulle utföras. 
Ibland hade arkitekten 
förstått den fel och 
underskattat uppgiftens 
svårighetsgrad så det tog 
mycket längre tid än 
estimerat. Ibland kom kunden 
på att uppgiften inte behövde 
utföras

3.2.7
.2

Hur har ni löst 
problemet?

Vi pratade med backloggägare 
och mottagare och 
diskuterade saken. 

Vi kontaktar 
systemarkitekterna  som är 
bra på att ta sig tid och ringer 
upp om det är något.

Vi har hållit en muntlig 
konversation med arkitekten 
och fått mer info.

Man diskuterar som team om 
det blir konflikter, ibland går 
det över av sig självt. Det är ju 
ofta ett individuellt problem 
och inte ett problem i teamet. 
Om det är en konflikt mellan 
två medlemmar så tar man 
upp det mellan de två 
individerna.

Det beror på vilken typ av 
problem. Vi pratade t.ex. ofta 
direkt med arkitekterna och 
diskuterar fram olika 
lösningar.



3.2.7
.3

Vad skulle 
underlätta för 
att teamet ska 
kunna undvika 
att hamna den 
situationen?

Vi har pratat med ansvarig, 
det är det man kan göra. 

Vi har pratat om att själva 
skriva stories, att få vara med 
på kravnivå och formulera 
stories så är det lättare att 
förstå när vi kan bakgrunden 
till dem. Vi förstår inte alltid 
helheten eller slutliga 
ändamålet  i storiesarna.

När något verkar lätt så lägger 
man inte så mycket tid i 
planeringen för uppgiften. Då 
får man se till att göra en mer 
nedbrytning av kraven. Men 
ofta är uppgifterna inte klara 
förrän dagen innan 
planeringen och det finns inte 
tid att göra det. Man kan även 
hålla en bättre 
kommunikation med 
arkitekterna och reda ut 
luckor innan problemen. 

Vi försöker vara noggranna 
med att granska uppgiften för 
att se om estimeringen ens är 
rimlig och säga ifrån om vi 
inte tror att vi kan bli färdiga i 
tid. Vi försöker även granska 
beskrivningen av uppgiften så 
den är konsekvent och går att 
förstå.

3.2.8 Anser du att 
Kommunikatio
nsfrekvens och 
Kommunikatio
nsvolym har 
en inverkan på 
mentala 
modeller 
(teamets bild 
av hur en 
uppgift bör 
lösas)?

Ja det tror jag. Ja. Ja. Ja absolut. Ja. Ja.

3.2.8
.1

Om ja – på 
vilket sätt kan 
Kommunikatio
nsfrekvens och 
Kommunikatio
nsvolym ha en 
inverkan på 
mentala 
modeller?

Det är ju jätteviktigt att prata 
med varandra. Om man löser 
en uppgift och jobbar med 
olika saker kan det hända att 
man upptäcker att man haft 
olika vbild av vad det är som 
ska göras. Då behöver man 
prata ihop sig och resonera. 

Det är bra att kommunicera 
och jag tror att det är bra  
genom korta möten ofta, inte 
bara sitta och chatta med 
varandra. 

Kommunikationen är 
avgörande för att teamet ska 
kunna lösa en uppgift om 
man inte ensam vet hur man 
ska göra för att lösa den. Det 
är avgörande för teamets 
utveckling eftersom man kan 
hjälpas åt. 

Man måste kommunicera 
mycket om man ska ha 
samma bild av en uppgift. Om 
man inte har en uppgift som 
är otroligt tydlig och ha 
personer med samma 
bakgrund, det går nästan inte.

Det är viktigt och det är bra 
att om man diskuterar saker 
ofta och kortare för att följa 
upp och synka. Då blir det 
kort och koncist. Men det 
beror på hur djupt in 
problemet ligger och vissa 
ämnen kanske man behöver 
ta sig en timmes möte för att 
reda ut.

Osäker på hur.

3.2.9 Anser du att 
Kommunikatio
nskvalitét kan 
ha en inverkan 
på mentala 
modeller?

Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Ja det tror jag. Ja. Ja, kanske.

3.2.9
.1

Om ja – på 
vilket sätt kan 
Kommunikatio
nskvalitét ha 
en inverkan på 
mentala 
modeller?

Om man tar sig tid att vara 
utförlig i svar och inte bara 
svara ja och nej, göra lite 
extra och inte vara välja det 
enkla svaret.

Det är viktigt med 
kommunikation men det 
gäller att göra det på ett bra 
och tydligt sätt. Jag tänker att 
det kan vara bra att samla alla 
ibland och gå igenom så att 
alla har förstått vad de ska 
göra och sedan kan man gå 
och sätta sig och jobba ostört 
ett tag. Det tycker jag är 
skönt. 

Rätt information i uppigften 
är jätteviktigt för att vi ska 
kunna dela upp arbetet och 
estimer tiden rätt. 

Om man bara mailar så 
kanske man inte får med all 
information och det finns 
ingen möjlighet till följdfrågor 
på samma sätt som när man 
kommunicerar muntligen. Så 
en blandning av båda kan 
vara bra. Om konversationen 
sker med någon man träffat i 
verkligheten spelar det inte 
lika stor roll, men generellt är 
en muntlig konversation att 
föredra.

Det är viktigt att man är 
konkret och tänker efter 
innan man förmedlar något så 
det inte blir förvirrat och 
rörigt. Om någon säger fel 
eller emot sig själv blir det 
onödig förvirring. 

Vi fick ofta en uppgift dagen 
innan planeringen och satt 
och diskuterade den 
tillsammans, men jag vet inte 
om jag tycker att det gör så 
stor skillnad faktiskt.

3.2.1
0

Anser du att 
Kommunikatio
nsinnehåll kan 
ha en inverkan 
på mentala 
modeller?

Nej, det tror jag inte. Ja. Ja det kan det nog bitvis. Ja. Vi försöker ju gräva i 
uppgiften och tänka ut hur vi 
ska lösa den. Men hur mycket 
vi pratar om den vet jag inte 
om jag tycker det spelar så 
stor roll egentligen.

3.2.1
0.1

Om ja – på 
vilket sätt kan 
Kommunikatio
nsinnehåll ha 
en inverkan på 
mentala 
modeller?

Jag tror att man måste prata 
om uppgiften för att kunna 
lösa den.

Man märker på personer om 
en uppgift är svår eller lätt 
beroende på om de pratar om 
annat eller inte. Även om det 
nog sker undermedvetet.

Det måste vara relevant för 
att det ska ha nytta, men det 
finns andra aspekter där en 
generell konversation kan 
vara till nytta, men visst ska 
man hålla sig till ämnet. 

3.2.1
1

Upplever du 
framväxande 
tillstånd inom 
teamet, såsom 
tillit och 
mentala 
modeller 
påverkas av 
teamkommuni
kationen?

Ja. Ja, kanske. Ja. Inte utöver det jag redan 
svarat.

Nej. Men jag har inte tänkt på 
det så mycket. Men det är 
klart att vi kämpar ihop och 
jobbar fram en så bra lösning 
som möjligt.



3.2.1
1.1

 Om ja - På 
vilket sätt kan 
framväxande 
tillstånd 
påverkas av 
teamkommuni
kationen?

Jag tror framförallt att tillit 
påverkas väldigt mycket av 
kommunikationen. Bra 
kommunikation är en 
förutsättning för att bygga 
upp tillit. 

Det är nog bra att fokusera på 
uppgiften. Just när man ska 
arbeta är det nog svårt att 
blanda in icke-jobbrelaterade 
saker, men kanske nån gång 
kan man väl prata om annat 
när man ändå har dötid och 
väntar på saker. Bara det inte 
tar för mycket tid. 

Om man sitter distribuerat så 
är det viktigt att ses för att få 
en god teamkänsla. Om man 
aldrig ses funkar det inte lika 
bra. Om man dessutom har 
olika språk och olika kultur är 
det ännu svårare. 

3.2.1
1.2

 Om ja – I vilka 
situationer har 
framväxande 
tillstånd 
påverkat 
teamkommuni
kationen 
särskilt 
mycket?

4.1.1 Hur känner du 
för de resultat 
ni som team 
tagit fram 
under 
projektet?

Jag tycker vi har levererat ett 
bra resultat utifrån de 
förutsättningar vi haft. 

Jag tycker de är bra, vi var bra 
på att avsluta saker i tid. 

Jag är nöjd. Ju bättre vi 
fungerade som team, desto 
bättre uppgifter fick vi.

Vi levererade bra och i tid om 
vi hade en väldefinierad 
uppgift som stämde. 

Det har funkat bra. Jag tycker de stämde överens 
mot verkligenheten, vi har 
gjort ganska bra ifrån oss när 
det kommer till estimeringar, 
även om vi ibland kanske 
estimerat lite lågt.

4.1.2 Hur avgjorde 
beställare/pro
duktägare att 
den produkt ni 
som team tagit 
fram håller 
den kvalitet 
som 
förväntas?

Det tror jag inte utvärderas så 
mycket. Vi utvecklar tester 
själva för det vi gjort och jag 
tror inte det finns någon 
uppföljning på hur mycket 
buggar det finns i vår produkt 
jämför med t.ex. andra teams 
leverans. Det är nog svårt att 
sätta ett mått.

De litade på att vi levererade 
med kvalitet, sedan har de ju 
egna testinstanser som 
verifierar. Men produktägare 
litade på oss fullt ut, att vi 
levererade det vi skulle.

Genom att alla uppgifter var 
klara, definition of done var 
uppnått. 

Det baserades på vad vi 
presenterade när vi var 
färdiga. Vi utförde tester på 
det och sedan visade det sig 
när det vi gjort infördes i 
produktion. Sedan är det 
svårt för dem att veta att de 
tester vi gjort är heltäckande, 
vi hade som team ett ansvar 
för att hålla kvaliteten.

Det finns ett ramverk för hur 
en leverans ska gå till  och där 
ingår test för att se till att 
man upprätthåller kvalitet. 
Det finns inga kryphål för 
sånt.

Dels genom tester och dels 
genom tester i produktion där 
produkten testas i olika 
uppdrag.

4.1.3 Hur ofta 
producerade 
ni som team 
en produkt 
som godkänns 
av 
beställare/pro
duktägare?

Det är inte en del av 
processen att någon skulle 
underkänna något, det ingick i 
vårt jobb att veifiera 
uppgiften och det var vårt 
resultat i en logg som 
mottagaren utgick ifrån. 

80% av gångerna. 70% av fallen kanske. För det mesta. Hela tiden. Det är väldigt 
sällan den inte blir godkänd, 
man justerar produkten 
ibland men det är sällan den 
inte lever upp till 
förväntningarna. 

Det hände.

4.1.3
.1

Om den inte 
godkänts, vad 
beror det på?

Det är inte så att det blivit 
underkänt, jag har aldrig varit 
med om att det vi levererar är 
fel,  men det finns kvar att 
göra som förs över på nästa 
sprint. Det kan även vara så 
att det är tröga testmiljöer så 
det tar tid att få saker testat.

Det var mest förseningar som 
berodde på brist av 
kompetens och det 
upptäcktes för sent i 
utvekclingsprocessen.  

Det dyker ofta upp buggar, 
men det händer i all 
mjukvaruutveckling och är 
svårt att undvika.

Uppgiftsbeskrivningen har i så 
fall inte varit tillräckligt tydlig.

Ibland upptäcktes buggar, 
men då var det ofta inte 
något vi gjort fel, utan 
funktionen vi tagit fram som 
inte var en bra idé från 
början.

4.1.3
.2

Hade ni som 
team kunnat 
göra något 
annorlunda?

 Saker har dragit ut på tiden 
och kanske sker det 
oförutsedda saker, det är helt 
omöjligt att förutse och 
planera för.  

Ja, vi hade kunnat kräva 
tydligare beskrivningar av 
uppgifterna och inte ta 
uppgifter som inte var tydligt 
beskrivna. 

Vi hade kunnat säga ifrån, att 
vi inte kommer klara 
uppgiften. Men i början när 
allt är nytt är det svårt att 
veta. Det är svårt även nu. 

Nej. Det är ju svårt att veta 
om felen i förväg, eftersom vi 
inte testade i verkliga miljöer.

4.1.4 Hur ofta gick 
ni som team 
gått utanför 
tidsramen vid 
utveckling av 
en produkt?

Det händer en del. Det hände nog varannan 
sprint att vi gått utanför 
tidsramen om det varit 
mycket tester, men det visste  
produktägaren om då. 

Inte så ofta. Det var nästan alltid nån story 
som drog över i tid. Inte varje 
sprint, men ganska ofta. 

Det brukar ta ca 30% mer tid 
än det var tänkt.

Det hände, men jag upplevde 
det inte som ett problem, 
eftersom vi ändå levererade 
och kunden verkade nöjd. Vi 
jämfördes ganska mycket 
med andra team som inte 
levererade lika bra och då 
kanske de hade överseende 
med den försening vi har haft.

4.1.4
.1

I de fall ni gjort 
det, vad beror 
det på?

Vi kan ha fått ett förändrat 
scope eller något vi  inte 
kunde förutse, problem med 
miljöer, t.ex. 

Om det som stod i uppgiften 
inte stämde eller inte var klart 
gick det inte att leverera i tid. 
Ofta tar saker längre tid än vi 
planerat. Speciellt i 
förhållande till vad en 
projektledare eller arkitekt 
estimerat där det kanske 
saknas vissa parametrar i 
estimeringen. 

Mycket på grund av att 
byggmiljön och andra verktyg 
runt omkring inte fungerat 
som de ska. Vi gör så gott vi 
kan utifrån det vi har. 



4.1.5 Hur avgjorde 
beställare/pro
duktägare att 
ni som team 
hållit den 
tidsram som 
bestämts?

Vi har tagit in ett visst scope i 
varje sprint som vi sagt att vi 
ska leverera. Har vi sedan 
klarat av att utföra det vi tagit 
på oss har vi hållit tidsramen. 
Men det har inte varit ett så 
stort problem, så länge 
kunden får veta i god tid 
innan att det inte hunnits 
med. 

Vi använder 
rapporteringsverktyget jira 
där man fyller i timmar man 
jobbar, timmar man estimerat 
och vad man har gjort. 

Efter varje sprint hade vi en 
demo där vi visade hur lång 
tid utvecklingen tagit i 
relation till vår estimering och 
kundens estimering. De hade 
ofta en bild av hur långt tid en 
viss uppgift skulle ta som 
skilde sig upp till 30% från 
den tid vi trott att det skulle 
ta. Sedan tog det ungefär så 
lång tid som vi trott.

4.1.6 Hur ofta har ni 
som team gått 
utanför 
budget vid 
utveckling av 
en produkt?

Budgeten är ju våra timmar, 
den tid vi avsätter för varje 
sprint. Backloggägaren deltar 
vid planeringen för att se till 
att det finns en rimlig ram för 
budget. 

I planeringen består vår 
budget av ett antal timmar 
som till slut blir en kostnad i 
pris, så budgeten är tiden. 

4.1.8 Hur ofta har ni 
som team 
utvecklat en 
produkt som 
inte håller den 
kvalitet som 
bestämts?

Det har vi aldrig fått höra att 
vi gjort från kunden. Sen kan 
jag själv tycka att det inte är 
samma kvalitet på granskning 
och test som det är på andra 
större företag. Vi går igenom 
och tittar på det lite grann. I 
det stora hela är nog 
produkten bra. 

Ja.

4.1.8
.1

I de fall ni gjort 
det, vad beror 
det på?

Ibland upptäcktes buggar, 
men då var det ofta inte 
något vi gjort fel, utan 
funktionen vi tagit fram som 
inte var en bra idé från 
början. Sedan har ofta 
testmiljöerna fungerat dåligt. 

4.1.9 Upplever du 
att teamets 
uppgiftsrelater
ade resultat 
påverkas av 
framväxande 
tillstånd, 
såsom tillit och 
mentala 
modeller inom 
teamet?

Det tror jag definitiv. Ja absolut. Ja, det är självklart. Ja det tror jag. Ja. Ja det tycker jag.

4.1.9
.1

På vilka sätt 
kan 
framväxande 
tillstånd ha en 
påverkan på 
teamets 
resultat?

I ett team där alla litar på 
varandra har man lättare att 
skapa en gemensam målbild 
och lättare att prestera. 
Dessutom när man en känsla 
av att man som team har 
levererat och man blir nöjd. 
Det tror jag är väldigt viktigt 
för att teamet ska kunna 
prestera bra. Om man inte 
vågar prata med de andra i 
teamet för att man inte litar 
på dem och inte vill avslöja 
sin kompetensnivå kommer 
man inte få ett bra resultat. 

Om man kan lita på varandra 
och vi vet vad vi går för är det 
lättare. Granskning av kod är 
av stor betydelse, man vet 
inte hur noga vissa är att 
granska kod. Det är ju ett bra 
sätt för att säkerställa kvalitet. 
Vi har inte så bra rutiner för 
hur vi granskar kod. 

Man måste lita på varandra 
för att det ska fungera bra när 
man arbetar ihop. 

Om man känner varandra 
bättre får man en bättre 
samsyn i vad som ska göras, 
det påverkar resultatet 
eftersom vi är flera som 
arbetar med uppgifterna.

Tilliten bygger på att det går 
bra i samarbetet och skulle 
man då inte prestera lika bra 
skulle man inte ha samma 
tillit heller inom teamet, alltså 
att man som team kan 
leverera. 

4.1.9
.2

Om ja - I vilka 
situationer har 
framväxande 
tillstånd haft 
en särskilt stor 
påverkan på 
teamets 
resultat?

Vi jobbade ofta med samma 
uppgift, om man inte hade 
litat på varandra, att de andra 
gjort det de skulle, hade nog 
konflikter uppstått. 

 Om alla har samma bild av 
vad som ska göras blir det 
bra.

Om det går bra blir tilliten 
högre, tror jag.

Om någon har en klar bild av 
hur lång tid något ska ta och 
sedan utför vi uppgiften på 
den tiden så kommer jag ju 
känna en tillit till att vi kan 
uppskatta tiden och att 
kunden fått ett bra resultat 
och blir nöjd.

4.1.1
0

Upplever du 
att teamets 
uppgiftsrelater
ade resultat 
påverkas av 
mentala 
modeller, 
d.v.s. teamets 
gemensamma 
bild av 
uppgiften?

Nja, jag tror inte det är det 
viktigaste. 

Ja. Det tror jag också påverkar. Ja. Ja det är klart att det gör det.



4.1.1
0.1

Om ja – på 
vilka sätt tror 
du att mentala 
modeller har 
en inverkan på 
teamets 
uppgiftsrelater
ade resultat?

Jag tror bara det är viktigt att 
man är överens i teamet om 
vad det är man ska producera. 

Vi behöver ju sträva åt samma 
håll, om vi är flera som ska 
skriva kod och har olika bild 
av av hur det ska fungera kan 
man missa saker som ska 
testas till exempel. 

Uppfattningen av hur 
uppgiften ser ut och hur den 
ska lösas ändras genom 
sprintens gång. 

Det är en förutsättning att 
man har en definition av 
målet. Viktigt att det är 
noggrant och att teamet är 
överens. 

Vi gör ju en analys av 
uppgiften. Om bara en person 
gör den analysen skulle nog 
slutresultatet bli sämre än om 
hela teamet sitter 
tillsammans och brainstormar 
fram en lösning.

4.1.1
1

Upplever du 
att tillit inom 
teamet 
påverkar det 
uppgiftsrelater
ade resultatet 
av projektet?

Ja. Ja det tror jag påverkar. Om en person har längre 
erfarenhet än de andra 
kommer förmodligen de 
andra lita på den här 
personen.

4.1.1
1.1

Om ja – på 
vilka sätt tror 
du att tillit 
inom teamet 
har en 
inverkan på 
teamets 
uppgiftsrelater
ade resultat?

Om man inte vågar prata med 
de andra i teamet för att man 
inte litar på dem och inte vill 
avslöja sin kompetensnivå 
kommer man inte få ett bra 
resultat. 

Om man kan lita på varandra 
att andra gör det de ska så 
kan kvaliteten bli bättre. Och 
den personen som ska göra 
något säger till om den inte 
förstår så man inte står och 
inte förstår två dagar innan 
leverans. 

4.2.1 Sett till de 
resultat ni 
producerat 
som team, hur 
tillfredsställt 
upplever du 
att teamet 
var?

Det var varierat. Min första 
tid i teamet upplevde jag att 
man inte var så nöjd med 
resultatet och man var även 
frustrerad över att kunden 
inte verkade bry sig så mycket 
om det. Men senare, med 
hjälp av en bättre planering 
och lite mer utrmme för 
kompetensutvekcling 
lyckades vi bättre och teamet 
blev nöjdare med sin 
arbetsinsats. 

Sett till det vi levererar har vi 
varit nöjda. 

Vi var inte så tillfredsställda 
eftersom vi inte tyckte 
uppgifterna var roliga. Det var 
bara upprepande och 
ointressant. 

Under perioder har vi varit 
nöjda med de vi gjort. Ibland 
har vi levererat, men velat 
leverera mer. Saker har 
förhindrat att vi kan jobba 
effektivt och har man en 
känsla av det så är man 
kanske missnöjd med det 
man åstadkommit. Vi har 
jobbat med att försöka 
förbättra det och kunden har 
alltid varit medveten om 
varför vi inte levererat allt vi 
tänkt, men att vi gjort vårt 
bästa.

Ofta blir vi nöjda, ofta har det 
gått bra. man kanske känner 
en viss misstro till resultatet 
men när man väl ser den 
slutliga leveransen så inser 
man att det gått bra trots allt. 

Vi har varit ganska nöjda med 
hur det gått. Sen finns det 
alltid saker som man kan 
förbättra, såsom utveckling av 
kompetenser och optimering 
av team. Men det finns ju 
ingen anledning att vara 
missnöjd direkt.

4.2.2 Hur känner du 
för att 
fortsätta 
arbeta i 
samma team i 
ett annat, nytt 
projekt i 
framtiden?

Ja det hade jag gärna gjort. Det är lite kluvet. Jag tycker ju 
att det är enklare att sitta och 
jobba på samma ställe. Men 
om man behöver vara på två 
orter så tycker jag ändå att 
arbetssättet fungerade 
ganska bra. 

Med teamet, ja, men inte 
med samma uppgifter. 

Ja absolut, gärna. Jo det skulle jag nog kunna 
göra.

Det skulle jag kunna tänka 
mig.

4.2.2
.1

Varför känner 
du så?

Jag tyckte det var kul, det var 
ett bra team med olika 
utmaningar. Vi hade 
teammedlemmar från olika 
delar av världen, det tyckte 
jag med var roligt. Vårt team 
bestod även till slut av hälften 
tjejer, vilket ger en helt annan 
dynamik. Jag fick se personer 
utevcklas och växa. 

Vi lyckades leverera lika bra, 
men det är trevligare att sitta 
tillsammans, det tror jag de 
flesta gör. 

Eftersom uppgifterna var 
tråkiga.

Det har fungerat bra. Sedan 
kanske det skulle ha varit en 
större spridning, just nu är vi 
bara män i teamet. Ibland har 
vi haft utländska 
teammedlemmar också. 
Mångfalden i teamet påverkar 
tydligt kommunikationen och 
den mentala bilden när man 
blandar in andra språk och 
andra kulturer för hur man 
angriper problem och hur 
mycket ansvar man tar. 

Det är ett väldigt  trevligt och 
kompetent team. Jag tror att 
det inte är fel att jobba i olika 
team heller, jag jobbar gärna 
med dem, men har inget 
emot att jobba med andra 
heller.

Jag har jobbat i många projekt 
och olika team och det här 
teamet var bra. Om man byter 
vet man aldrig vad man byter 
till. Jag upplevde att vi fick 
möjlighet att bygga saker i 
lugn och ro.

4.2.3 I vilken 
utsträckning är 
du nöjd med 
de resultat 
som teamet 
producerat 
tillsammans?

Jag är nöjd, Jag är nöjd. Jag är nöjd med teamet, även 
om det kunde se lite olika ut, 
eftersom personer kom och 
gick. Jag fick hjälp att 
utvekclas, men vi fick inte 
uppigfter så vi fick möjlighet 
att utevcklas. 

Jag är nöjd. Jag är ganska nöjd.

4.2.3
.1

Varför tycker 
du så?

Jag tyckte teamet presterade 
bra.

Kunden verkar nöjd och då är 
vi det också. 

Vi fått bra feedback från 
kund. De är nöjda med demo 
och ger oss förtroende vid 
planering. Vi får bra feedback 
från flera delar av projektet. 

Det har gått ganska bra, men 
det kan alltid bli bättre.

4.2.4 Hur känner du 
för den 
process ni 
genomgått 
som team för 
att producera 
produkten?

Det var något vi "trimmade" 
in under resans gång. 
Grunden läggs vid planering 
och har man en bra planering 
blir jobbet lättare. Det 
fattades tyvärr lite pricesser i 
kundens miljö som stöd föratt 
utföra jobbet. 

Jag tycker det var intensivt, 
och det kunde bli jobbigt. 

Det kändes bra, det 
fungerade bra, men det hade 
varit bättre för nyutveckling 
snarare än buggrättning som 
vi satt mycket med. Det finns 
säkert andra bättre 
arbetsprocesser för de 
uppgifter vi hade. 

Teamet har ju ändrats en del, 
folk har kommit och gått och 
vi har fått börja om flera 
gånger och introducera nya. 
Men kärntruppen har alltid 
varit samma så det har inte 
varit ett jätteproblem, även 
om det blir skillnad för hur 
man angriper saker och 
levererar. 

Jag är ganska nöjd.



4.2.4
.1

Varför känner 
du så?

Vi jobbade mycket över 
skype, det var en person i 
karlstad och en i göteborg 
som jobbade ihop. Det var 
nog bra för att det inte skulle 
bli för uppdelat. Men man 
satt ju och pratade i telefon 
hela dagen med lurar på sig.

Vi har t.ex. olika rutiner och 
verktyg för olika saker, så det 
är klart det kunde bli bättre.

4.2.5 Vad skulle du 
ha kunnat göra 
annorlunda för 
att ändra på 
hur du känner 
för 
teamprocesse
n?

Jag vet inte faktiskt. Jag tyckte 
det fungerade lika bra 
arbetsmässigt. Vi levererade 
lika bra som om vi satt på 
samma ställe. 

4.2.6 Vad skulle 
teamet kunnat 
göra 
annorlunda för 
att ändra på 
hur du känner 
för 
teamprocesse
n?

Nej. VI kunde kanske ha roterat 
runt lite mer med vilka som 
arbetade med varandra. Der 
blir ju lätt så att de som trivs 
med varandra jobbar ihop. 

Vi hade kunnat lyssna på olika 
teammedlemmar och ta till 
oss vad alla hade att säga. 

4.2.7 Hur tror du att 
din upplevelse 
av 
teamprocesse
n påverkar 
arbetsresultat
et?

Som scrum master kan man ju 
justera den och det gjorde vi 
kontinuerligt. Jag tror dock att 
det påverkar mer huruvida de 
andra teammedlemmarna är 
nöjda med teamprocessen. 

Man kunde känna sig lite 
ensam ibland. Vi var ju bara 
två i teamet i karlstad ett tag. 
Man kunde sitta själv med en 
uppgift och inte känna så 
mycket motivation. Samma 
sak med de som satt i 
göteborg, jag tror inte de 
hade så bra kontakt med 
varandra. 

Jag tror att den påverkar 
positivt. Jag försöker sprida 
den positiva feedbacken jag 
från från kunden till de andra. 
Vi har även retrospective 
efter sprinten där jag ser till 
att berömma 
teammedlemmar. Vi har varit 
duktiga på att fokusera på att 
ge varandra konstruktiv 
feedback utan personliga 
angrepp. 

Jag tror att om man känner 
tillit till sina medarbetare och 
vet att de producerar kan 
man ju släppa det och se till 
att det man gör själv blir så 
bra som möjligt.

4.2.8 Hur känner du 
för de beslut 
som tagits av 
teamet under 
arbetets gång?

Jag tyckte bara vi tog bra 
beslut. 

Det var nog bra.. Jag vi har varit duktiga på att 
ta gemensamma beslut om 
att vi har gjort tillräckligt med 
en uppgift, t.ex, när vi av olika 
anledningar inte kan göra 
klart. 

Ibland kan jag vara mindre 
nöjd med besluten.

De var oftast ganska bra.

4.2.8
.1

Varför känner 
du så?

Vi hade bra diskussioner om 
saker och vad som kunde 
förbättras. Vi höll en bra nivå.

 Ofta är det gemensamma 
beslut, jag kanske är mindre 
nöjd med besluten om jag 
inte håller med.

Det är ju inte alltid man håller 
med varandra, men ser man 
till slutresultatet är jag nöjd.

4.2.9 I vilken 
utsträckning 
känner du att 
du varit 
delaktig i 
besluten?

I ganska stor utsträckning. Det var ja väl. Men vi tog väl 
inga beslut direkt så. Vi fick 
ett sprintinnehåll och delade 
upp det. Jobbade med de 
tasks vi kände oss bekväma 
med. 

Jag kunde alltid ta belsut för 
mitt eget arbete, ibland för 
större saker som rörde flera. 

Det är inte alltid jag har sista 
ordet. Om jag inte varit 
inblandad inför ett beslut är 
jag mer avvaktande, eftersom 
jag inte kan bakgrunden till 
beslutet. 

Jag tycker att vi diskuterade 
allt som är relaterat till 
teamet direkt i teamet. 

Inte så mycket i början, men 
när jag fick mer erfarenhet 
blev jag mer delaktig.

4.2.1
0

I vilken 
utsträckning 
känner du att 
du kunnat 
påverka 
besluten som 
tagits inom 
teamet?

I ganska stor utsträckning. Jag 
hoppas att de andra kände 
likadant, men jag hade kanske 
lite större inflytande eftersom 
jag var scrum master. 

Vår scrum master var ganska 
bestämd och tog ofta beslut 
själv. 

I merparten av det vi gör, 
framförallt när vi ska stänga 
uppgifter och ta ansvar för att 
saker och ting fullföljs. 

I början, när jag var ny fick jag 
mindre förtroende från de 
andra i teamet. När jag blev 
mer erfaren kändes det som 
jag hade mer att säga till om.

4.2.1
1

Upplever du 
att teamets 
personrelatera
de resultat 
(tillfredsställel
se med 
arbetsresultat, 
nöjdhet med 
teamprocesse
n och 
beslutsnöjdhet
) påverkas av 
mentala 
modeller, 
d.v.s. teamets 
gemensamma 
bild av 
uppgiften?

Ja. Ja. Ja, absolut. Ja Ja det tror jag.



4.2.1
1.1

Om ja – på 
vilka sätt tror 
du att mentala 
modeller har 
en inverkan på 
teamets 
Personrelatera
de resultat?

Jag tror att man måste ha en 
tydlig och välbeskriven 
målbild för att man ska kunna 
ha en gemensam bild. Och 
man måste ha ett tydligt mål 
för vad man ska uppnå för att 
teamet ska trivas och må bra. 
Jag tror de hänger ihop, 
eftersom de kräver en tydlig 
beskrivning av målet. 

Vi jobbade ju på och det var 
intensivt, kunden blev nöjd 
och vi kände oss nöjda. Jag 
har känslan av att vi gjorde ett 
bra jobb även om vi inte blev 
klara.

Om en person inte har rätt 
förutsättningar och rätt bild 
av vad de ska göra påverkar 
det resultatet.

Man kan lösa saker på olika 
sätt, men principen för vilket 
problem man löser är samma. 
Om man löser olika problem 
så blir det inte bra. En 
gemensam bild av problemet 
är en förutsättning för att 
man ska kunna göra sitt 
arbete. 

Om man som team gör en 
analys och alla är överens om 
den och det blir bra så 
kommer nog de flesta vara 
nöjda efteråt.

4.2.1
2

Upplever du 
att teamets 
personrelatera
de resultat 
påverkas av 
tillit inom 
teamet?

Ja det tror jag. Ja. Ja. Ja. Ja

4.2.1
2.1

Om ja – på 
vilka sätt tror 
du att tillit har 
en inverkan på 
teamets 
Personrelatera
de resultat?

Om teamet känner att de 
gjort sitt bästa och har lyckats 
med något bra trots att vi inte 
kunde leverera allt, 
underlättar det för att man 
ska känna att man gjort något 
bra. 

Det påverkar nog till det 
positiva. Jag tror att det blir 
bättre och bättre. Vi har haft 
mycket engelsktalande 
personer med annan kulturell 
bakgrund, de pratar man 
mindre med. Man delar 
kanske mindre intressen och 
pratar främst om jobb när 
man väl pratar. Det var nån 
från indien, nån pakistanier.  
Det var nog två till tre 
personer som blev lite 
utanför. Mestadels de som 
talade andra språk. 

Själva processen, där vi litar 
på varandra och allt rullar på 
och vi lär från varandra är 
man mer motiverad och nöjd 
inom teamet. Om det uppstår 
mycket diskussioner och 
konflikter bli man inte lika 
nöjd. 

Om man inte litar på att en 
person kommer göra det de 
sagt att de ska göra kanske 
man lägger sig i mer än 
nödvändigt. Och det påverkar 
ju personen som utför 
uppgiften och dennes 
självförtroende. Men i vårt 
team tycker jag tilliten varit 
väldigt bra. 

Jag tror att det det är viktigt 
och att man har en 
teamkänsla och hjälps åt och 
inte skyller på varandra 
Allting handlar om att vara 
positiva och att ha en positiv 
inställning, inte bara 
optimistisk utan snarare att 
ha tilltro och hjälpas åt.

4.2.1
3

Upplever du 
att 
framväxande 
tillstånd inom 
teamet, såsom 
tillit och 
mentala 
modeller 
påverkar det 
personrelatera
de resultatet 
av projektet?

Ja. Ja. Ja, givetvis. Inte utöver det jag redan 
pratat om. 

Ja.

4.2.1
3.1

Om ja – på 
vilka sätt tror 
du att 
framväxande 
tillstånd har en 
inverkan på 
teamets 
Personrelatera
de resultat?

Tillit är ett värde som visar 
hur bra ett team arbetar ihop. 
Utan tillit är det inte ett team, 
utan bara en grupp människor 
som försöker göra samma 
uppgift. 

4.2.1
3.2

Om ja – i vilka 
situationer 
tror du att 
framväxande 
tillstånd har 
haft en 
inverkan på 
teamets 
Personrelatera
de resultat?

I teamet är det många som 
kommit och gått. Det har varit 
några som inte varit med och 
följt med på after work. De 
känner man ju inte riktigt 
samma tillit till, man vet inte 
vad de jobbat med på samma 
sätt som de andra man pratar 
mer med. Det är svårt att veta 
hur engagerade är i sitt arbete 
då. Det är inte bara språk, 
utan hur man är som person. 
Om man är en sån som vill 
följa med efter jobbet. 

Med tiden kommer man 
prestera bättre som individ 
när man dels förstår hur 
andra tänker och vilken bild 
av saker och ting de har, men 
även när man får mer 
erfarenhet av produkten. 

I en uppgift jag arbetar med 
hade jag en tydlig bild av hur 
något skulle byggas och 
fungera efteråt. Nu när den 
bilden stämde känner jag mig 
nöjd med resultatet.


