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Abstract 
Knowledge is most useful when it has influence and is shared with others. Therefore, 

employees of an organization should have the opportunity to learn from each other. When an 

individual share his or her knowledge to another, this is termed knowledge transfer.  

 

The purpose of this study is to investigate whether and how knowledge transfer between 

software developers is made possible when an organization in the software industry is using 

Scrum as a working method. The study also intends to examine whether the method in any 

way prevents knowledge transfer. In order to answer the purpose the following main 

questions were addressed: How does Scrum enable knowledge transfer between developers? 

This question further consists of three parts: (i) Where does knowledge transfer take place? 

(ii) What type of knowledge is transferred in Scrum? (iii) What can prevent the knowledge 

transfer when Scrum is used as a working method?  

 

Based on theories of knowledge, knowledge transfer, the context for knowledge transfer, and 

the theoretical description of Scrum, a specific framework was designed. The framework 

shows the expected support for knowledge transfer by Scrum. The collected empirical data 

consists of observations and interviews, which were conducted during a ten-week case study 

at a software company that recently implemented Scrum as a working method. The company 

has adapted Scrum to business needs with the help of three scrum teams, as opposed to the 

theory that describes Scrum based on only one scrum team.  

 

The results show that two of Scrum ceremonies and co-location constitutes direct support for 

knowledge transfer, and three ceremonies constitute an indirect support. One ceremony 

constitutes both direct and indirect support. The study also shows that several scrum teams 

can prevent knowledge transfer between developers in different scrum teams. In conclusion, 

the study indicates that Scrum partly contributes a context that allows for certain types of 

knowledge transfer. 

 

 

 

 

Key words: Knowledge, Knowledge Transfer, Context for Knowledge Transfer, Scrum 
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Sammanfattning 
Kunskap är som mest användbar när den har inflytande och delas med andra varför 

medarbetarna inom en organisation bör ha möjlighet att lära av varandra. Då en individ delar 

eller sprider sin kunskap och erfarenhet till någon annan benämns det som 

kunskapsöverföring.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur kunskapsöverföring mellan utvecklare 

möjliggörs när en organisation inom mjukvaruindustrin använder Scrum som arbetsmetod. 

Studien avser även undersöka huruvida metoden på något sätt hindrar kunskapsöverföring. 

För att besvara syftet ställs följande huvudfråga: Hur möjliggör Scrum kunskapsöverföring 

mellan utvecklare? vilken består av tre delfrågor: (i) Var sker kunskapsöverföring i Scrum? 

(ii) Vilken typ av kunskap sprids i Scrum? (iii) Vad kan hindra kunskapsöverföringen då 

Scrum används som arbetsmetod? 

 

Med utgångspunkt i teorier om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för 

kunskapsöverföring samt den teoretiska beskrivningen av Scrum utformades en analysmodell 

som visar Scrums förväntade stöd för kunskapsöverföring. Den insamlade empirin består av 

observationer och intervjuer vilka genomfördes under en tio veckor lång praktik på ett 

mjukvaruföretag som nyligen tillämpat Scrum som arbetsmetod. På fallföretaget har Scrum 

anpassats till verksamhetens behov med hjälp av tre scrumteam, till skillnad från teorin som 

beskriver Scrum utifrån endast ett scrumteam.  

 

Av resultatet framgår att två av Scrums ceremonier samt co-location utgör ett direkt stöd för 

kunskapsöverföring och tre av ceremonierna utgör ett indirekt stöd. En av ceremonierna utgör 

både ett direkt och indirekt stöd. Vidare visar studien att flera scrumteam kan hindra 

kunskapsöverföring mellan utvecklare i olika scrumteam. Sammanfattningsvis indikerar 

studien att Scrum till viss del bidrar med en kontext som möjliggör för viss typ av 

kunskapsöverföring.  

 

 

 

 

Nyckelord: Kunskap, kunskapsöverföring, kontexten för kunskapsöverföring, Scrum 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Vi lever i ett samhälle där kunskap är nyckeln till makt (Toffler 1990). Redan 1959 talade 

Drucker om en ny typ av arbetstagare, bland annat den tidens mjukvaruutvecklare, som 

genom kunskap analyserar problem, utvecklar produkter och designar lösningar. I sådana 

organisationer är det ledningens uppgift att göra kunskapen mer produktiv genom att bistå 

med en arbetsmiljö där kunskapen verkligen kan nyttjas (Drucker 1959).  

 

Samtidigt är kunskap som mest användbar när den har inflytande och delas med andra 

individer (Foucault 1972 i Boisot 2002) eftersom kunskap, till skillnad från andra resurser, 

växer snarare än minskar vid användandet av densamma (Adler 2002). Vad en medarbetare 

lär sig i sitt (yrkes-) liv bör följaktligen gynna arbetskollegor och så småningom hela 

organisationen (Crozier 1964 i Boisot 2002; Foucault 1972 i Boisot 2002). Därför kan 

medarbetarnas möjlighet och förmåga att lära av varandra inte nog belysas (Rosenberg & 

Birdzell 1994).  

 

Ovanstående resonemang åskådliggör vikten av att ta tillvara på och sprida den kunskap som 

varje enskild medarbetare besitter, inte minst för att generera konkurrensfördelar (Argote & 

Ingram 2000; Østerlund & Carlile 2005; Nonaka, Toyama & Konno 2000; Probst, Raub & 

Romhardt 2000). I organisationer där kunskap är en viktig komponent för att analysera 

problem, utveckla produkter eller designa lösningar, så som mjukvaruutvecklingsföretag, är 

därför kunskapsöverföring en av nycklarna till konkurrenskraft.  

 

Kunskapsöverföring sker när en grupp eller individ delar eller sprider sin kunskap och 

erfarenhet till någon annan (Argote & Ingram 2000). Den givna kontexten är avgörande för 

om och i så fall var, hur och vilken typ av kunskap som överförs. Kontexten för 

kunskapsöverföring kan nämligen vara mer eller mindre gynnsam vad gäller både vilja och 

förmåga att överföra kunskap (Szulanski 2000). Enligt Collison och Parcell (2001) kan 

utmaningar med kunskapsöverföring huvudsakligen härledas till den organisatoriska 

kontexten, exempelvis är det vanligt att en potentiellt värdefull kunskapstillgång någonstans 

inom en organisation inte kan nyttjas av andra individer eller enheter i organisationen på 

grund av att de är ovetande om dess existens (Szulanski 2000). Även Ruhe & Bomarius 
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(2000) belyser denna problematik och menar att hjulet ofta uppfinns på nytt när befintlig 

kunskap inte sprids och tillgängliggörs.  

 

1.2. Problematisering  
Som nämndes ovan är organisationer inte alltid medvetna om vad de vet (Szulanski 2000).  

Intressant är därför att få kännedom om när, var och hur medarbetare identifierar och delar 

med sig av det de kan och vet. Med hjälp av aktiviteter kan en organisation underlätta och 

stödja användandet av medarbetarnas kunskap och därmed även möjliggöra 

kunskapsöverföring (Argote, Beckman & Eppel 1990; Baum & Ingram 1998). Det är därför 

viktigt att det finns en förståelse för betydelsen av organisatoriska förutsättningar, i synnerhet 

arbetsmetoder, inom ramen för kunskapsöverföring.  

 

Arbetsmetoderna inom mjukvaruutveckling har den senaste tiden förändrats på grund av 

teknikens utveckling och kundernas föränderliga krav (Salo & Abrahamsson 2008). 

Traditionella metoder, så som vattenfallsmetoden*, kritiseras för att vara alltför rigida och 

sakna utrymme för förändring (Bhalerao & Puntembekar 2009; Cronholm 2010). Som en 

motreaktion på denna problematik har mer flexibla metoder vuxit fram, bland annat Scrum 

som blivit en populär arbetsmetod inom mjukvaruindustrin (Begel & Nagappan 2007; 

Björkholm & Brattberg 2010; Cloke 2007; Grenne 2004; Suganya & Mary 2010).  

 

Med bakgrund i att allt fler organisationer inom mjukvaruindustrin anammar Scrum, samtidigt 

som olika aktiviteter kan utgöra ett stöd för kunskapsöverföring, är det intressant att 

undersöka om organisationer kan använda Scrum som ett stöd för att möjliggöra 

kunskapsöverföring, snarare än för det egentliga syftet vilket är att vara mer lättrörliga och 

effektiva. En ökad medvetenhet om hur Scrum möjliggör kunskapsöverföring, kan öka 

förståelsen för medarbetares möjligheter att överföra kunskap och hur den organisatoriska 

kontexten påverkar kunskapsöverföringen.  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Vattenfallsmetoden beskrivs som en strukturerad metod bestående av ett antal faser, där varje fas består av en 
bestämd uppsättning aktiviteter och resultat som måste utföras och vara klara innan nästa fas kan påbörjas. 
Källa: Suganya & Mary (2010). 
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1.3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka om och hur kunskapsöverföring mellan utvecklare 

möjliggörs då en organisation inom mjukvaruindustrin använder Scrum som arbetsmetod. 

Genom att studera företag ”EC” ges en djupare och mer praktisk förståelse för när, var och 

hur kunskapsöverföring mellan utvecklare sker under dessa förutsättningar. Att veta vem som 

överför kunskapen är mindre relevant eftersom Scrum förespråkar självorganiserande team 

där teammedlemmarna har ett gemensamt ansvar för teamets ändamål. Det är däremot 

intressant att förstå vilken typ av kunskap utvecklarna överför och i vilken kontext kunskapen 

överförs varför denna studie främst fokuserar på de ceremonier som är en del av Scrum. En 

ökad medvetenhet ger företag möjlighet att exempelvis lägga mer fokus på vissa delar av 

Scrum i syfte att främja kunskapsöverföring.  

 

För att kunna besvara syftet ställs följande huvudfråga: Hur möjliggör Scrum 

kunskapsöverföring mellan utvecklare? Huvudfrågan bryts vidare ner i tre delfrågor varav de 

två första fokuserar på var kunskapsöverföringen sker och vilken typ av kunskap som 

överförs. Dessa två delfrågor formuleras enligt följande: (i) Var sker kunskapsöverföring i 

Scrum? (ii) Vilken typ av kunskap sprids i Scrum? Slutligen ställs en tredje delfråga med 

avsikt att belysa eventuella hinder: (iii) Vad kan hindra kunskapsöverföringen då Scrum 

används som arbetsmetod? 
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2. Teori  
I detta kapitel skildras kunskap, kunskapsöverföring samt kontexten för kunskapsöverföring. 

Därefter belyses vikten av kunskapsöverföring inom ramen för mjukvaruutveckling. 

Avslutningsvis presenteras den slutliga referensramen som i efterföljande kapitel kommer 

sammankopplas med Scrum.  

 

2.1. Vad är kunskap? 

Kunskap och information används ofta som synonymer till varandra i vardagliga situationer 

vilket kan leda till en felaktig uppfattning om vad kunskap är (Nonaka 1994). Därtill kan även 

data urskiljas för att bredda perspektivet ytterligare. En aspekt är att se data som 

allmäntillgänglig (Boisot 2002), det vill säga otolkad och därmed utan innebörd. En siffra 

utan sammanhang är data, exempelvis 26/5 - 2014 eller 28. Genom att sätta data i en kontext, 

exempelvis Emma fyller 28 år den 26/5 - 2014, får data en innebörd och blir således 

information. Det vill säga något som kan ligga till grund för en slutsats eller ett beslut. 

Informationen kan då sägas ha en förmedlande roll till kunskap (Boisot 2002). Kunskapen är i 

sin tur personberoende (Boisot 2002) eftersom kunskap är information som har tolkats och 

kombinerats för att skapa en form av förståelse eller insikt. För att fortsätta exemplet skulle 

kunskap kunna vara att Emma fyller 28 år den 26/5 - 2014 och därför kommer hon förvänta 

sig frukost på sängen den dagen! Genom att tolka informationen har en slutsats kunnat dras. 

En annan syn är att se data som informativ för vissa, medan den för andra är obetydlig. Om 

data är informativ kommer den påverka mottagaren genom att denne agerar på ett visst sätt 

utifrån data. (Boisot 2002) 

 

Forskning har visat att kunskap är förankrat (embodied) i individen varför den är historiskt 

beroende, kontextspecifik och syftar till att definiera problem snarare än att lösa problem 

(Varela, Thompson & Rosch 1991). Att se kunskap som förankrad i individen åskådliggör 

problematiken kring hur överföring av kunskap mellan individer i en organisation kan 

bemästras (von Krogh, Roos & Slocum 1994). 

	  

Nonaka (1994) använder definitionen av kunskap som en legitim uppfattning (”justified true 

belief”). Fokus är dock på ”justified” snarare än ”true”, vilket det traditionellt sett brukar vara. 

Nonaka et al. (2000) menar att kunskap är dynamisk eftersom den skapas genom sociala 

interaktioner mellan individer och organisationer. Vidare är kunskap kontextspecifik då den 
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beror på tid och plats. Utan den specifika kontexten är kunskap endast information. Kunskap 

är också social på grund av dess koppling till mänsklig handling vilket även innebär att den är 

aktiv och subjektiv till sin natur. Information omvandlas till kunskap när den tolkas av 

individer, sätts i en kontext och förankras med individens föreställningar och åtagande. 

(Nonaka et al. 2000) Vidare menar Nonaka, Byosierer, Borucki & Konno (1994) utifrån 

Polanyis (1966) distinktion av kunskap att det finns två typer: explicit kunskap och tyst 

kunskap. Dessa beskrivs nedan.  

 

2.1.1. Explicit kunskap 

Explicit kunskap är formell och systematisk och förekommer bland annat i form av 

vetenskapliga formler, specifikationer och manualer. Denna typ av kunskap kan hanteras, 

överföras och lagras relativt lätt. (Nonaka 1994; Nonaka et al. 2000) För en person är den 

explicita kunskapen enkel att artikulera och ge uttryck för eftersom den på ett eller annat sätt 

går att beskriva. Exempelvis är det relativt lätt för mig att berätta för en annan person hur 

denne ska gå till väga för att kunna ringa ett samtal med min mobiltelefon.  

 

2.1.2. Tyst kunskap 

Till skillnad från den explicita kunskapen är tyst kunskap personlig och baserad på erfarenhet. 

Den tysta kunskapen är svår att formalisera, det vill säga svår att uttrycka i form av ord, 

meningar eller formler. Subjektiva insikter, intuitioner och föraningar är exempel på sådan 

kunskap. Tyst kunskap är djupt rotad i handling, procedurer, rutiner, commitment, ideal, 

värderingar och känslor. (Nonaka et al. 2000) Vidare är den bunden till sinnen, rörelse och 

fysisk förmåga (Polanyi 1966). Att kommunicera tyst kunskap till andra är svårt eftersom det 

är en parallell process som kräver en viss typ av simultan bearbetning (Nonaka et al. 2000). 

Den som avser kommunicera sin tysta kunskap kanske inte heller är säker på vad hen vet 

vilket resulterar i att det som förmedlas, inte nödvändigtvis ger någon vägledning. Exempelvis 

är det väldigt svårt, om inte omöjligt, för mig att beskriva hur jag cyklar. Den som vill lära sig 

det kan inte läsa sig till eller få det berättat för sig, utan måste själv prova för att erhålla den 

kunskapen.  
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2.2. Kunskapsöverföring 
På grund av de olika erfarenheter vi har tolkar vi vår omvärld på olika sätt (Boisot 2002). 

Olika värderingar och uppfattningar kommer alltid att påverka kunskapen (Nonaka et al. 

2006). I och med detta är vi mer benägna att dela med oss av tydlig kunskap snarare än 

kunskap som kan ge upphov till misstolkning eller som är svår att beskriva (Boisot 2002). För 

att kunskapsöverföring ska ske krävs att varje enskild medarbetares arbetserfarenhet sprids 

och att samarbete medarbetarna emellan förekommer (Dyer 1997; Inkpen & Beamish 1997).  

 

Explicit kunskap och tyst kunskap bör ses som ett komplement till varandra eftersom kunskap 

skapas och överförs genom interaktioner dessa emellan snarare än genom var och en för sig. 

Interaktionen mellan de två kunskapsformerna kallar Nonaka et al. (2000) för 

”kunskapsomvandling” (knowledge conversion). Det är en kontinuerlig process där kunskap 

sprids och erhålls genom överskridande av individuella så väl som sociala gränser (Nonaka et 

al. 2000). En individs förvärvade information och erfarenhet ger upphov till en ny bild av 

världen och därmed ny kunskap genom tillämpning i en ny kontext. Genom att interagera och 

dela tyst samt explicit kunskap med andra, kan individen förstärka sin förmåga att definiera 

en situation eller ett problem och därigenom tillämpa sin kunskap för att agera därefter. 

(Nonaka et al. 2006) 	  

 

Nonaka (1994) och Nonaka et al. (2000) beskriver hur kunskap inom en organisation erhålls, 

sprids och förändras i form, utifrån fyra processer som förkortat benämns SECI vilket står för 

socialisering (socialization), externalisering (externalization), kombinering (combination) och 

internalisering (internalization). Kort sammanfattat är det en cyklisk process som förklarar hur 

tyst kunskap delas mellan individer i en social miljö. Denna kunskap görs sedan explicit 

genom kommunikation och diskussion och kombineras därefter med befintlig explicit 

kunskap för att slutligen institutionaliseras. (Walker & Maqsood 2008) Teorin beskriver 

främst hur ny kunskap skapas då kunskap genom samtliga processer omvandlas och 

integreras. I denna studie tillämpas dock teorin i syfte att förklara överföring av tyst och 

explicit kunskap, vilket i realiteten kan ses som en förutsättning för skapandet av ny kunskap. 

Därför tolkas processerna, i denna studie, som fyra statiska, enskilda händelser vilka är 

oberoende av varandra. Samtliga processer, här enskilda händelser, beskrivs mer ingående i 

följande text.  
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Figur 1. Fyra olika typer av kunskapsöverföring. (Nonaka et al. 2000) 

 

2.2.1. Socialisering 

Socialisering innebär att tyst kunskap delas mellan individer genom erfarenheter. Eftersom 

tyst kunskap är svår att uttrycka på ett formellt sätt och dessutom kontextberoende, erhålls 

den lättast genom praktisk erfarenhet, exempelvis när medarbetare arbetar i ett gemensamt 

rum och kan dela erfarenheter. Därigenom kan individerna tillskansa sig kunskap. En typisk 

socialiseringsprocess är lärlingsyrken, där lärlingen genom att observera en experts 

tillvägagångssätt, snarare än att läsa skrivna manualer och böcker, erhåller kunskap. 

Socialisering kan också förekomma i informella möten utanför arbetsplatsen. (Nonaka et al. 

2000) 

 

2.2.2. Externalisering 

Externalisering innebär att tyst kunskap uttrycks och översätts till explicit kunskap. När tyst 

kunskap görs explicit kristalliseras och artikuleras kunskapen vilket möjliggör för andra att ta 

del av den. Detta kan ske dels då individen uttrycker sin egen tysta kunskap genom bilder, 

ord, metaforer eller analogier, dels genom att göra andras tysta kunskap begriplig genom att 

omvandla den till explicit form, exempelvis sätta ord på kunders önskemål. Av naturliga skäl 

är tvåvägskommunikation viktig i denna process, främst på grund av möjligheten till 

feedback. (Nonaka et al. 2000) Ett annat exempel på när tacit kunskap omvandlas till explicit 

är inom mjukvaruutveckling då tacit kunskap tar sin form i nya koncept.  
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2.2.3. Kombinering 

Kombinering innebär att explicit kunskap omvandlas till mer komplex och systematisk 

explicit kunskap. Den explicita kunskapen kan inhämtas internt så väl som externt för att 

sedan kombineras, editeras och bearbetas till ny explicit kunskap. Den nya kunskapen kan 

därefter spridas mellan medarbetarna inom organisationen. I denna process är 

informationsteknologi som mest användbar eftersom explicit kunskap kan förmedlas genom 

exempelvis dokument och e-mail. (Nonaka et al. 2000) Detta är således en process som 

möjliggör för kunskapsöverföring mellan grupper eller team inom en organisation. 

 

2.2.4. Internalisering 

Internalisering innebär att personifiera explicit kunskap till tyst kunskap vilket har en nära 

koppling till ”learning by doing”. Genom att läsa dokument och manualer och reflektera över 

dess innehåll, kan den explicita kunskapen som finns i sådana dokument omvandlas till tyst 

kunskap genom handling. Explicit kunskap kan också personifieras med hjälp av simuleringar 

och experiment som triggar ”learning by doing”. Denna process främjar således individens 

förståelse av den explicita kunskapen. När kunskapen har internaliserats och blivit en del av 

individens tysta kunskapsbas i form av ”know-how”, blir den en värdefull tillgång. (Nonaka 

et al. 2000) 

 

I kunskapsomvandlingen förenas följaktligen en individs personliga och subjektiva kunskap 

med andra individers kunskap (Nonaka & Takeuchi 1995). Vidare beskriver Talisayon (2008) 

hur mängden tyst kunskap som kan föras vidare minskar ju mer specifikt den måste uttryckas. 

Den totala kunskapen kommer aldrig kunna delas, däremot kan en relativt stor del överföras 

muntligt och/eller genom illustrationer. En mindre del kan dokumenteras, exempelvis genom 

manualer, och den som sedan läser det skriftliga erhåller en än mindre del av kunskapen. 

Omvänt menar Talisayon (2008) att kunskap ökar i omfång beroende på hur den bearbetas 

från explicit till tyst. Att exempelvis läsa en manual eller observera ett beteende för att sedan 

relatera detta till befintlig kunskap resulterar i lite mer kunskap jämfört med att endast läsa 

eller observera. Genom att sedan tillämpa kunskapen i praktiken och därtill reflektera över 

den samt diskutera utvidgas kunskapen ytterligare.  
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2.3. Kontexten för kunskapsöverföring - ba 
Eftersom kunskap är kontextberoende kräver den en specifik tid och plats. Denna kontext, där 

kunskap sprids, tillskansas och nyttjas, benämns ”ba” (Nonaka & Konno 1998; Nonaka et al. 

2000), ett japanskt uttryck som kan översättas till ”plats”. ”Ba” är en delad plats där relationer 

kan utvecklas och den kan vara fysisk, virtuell eller mental. Gemensamt för samtliga ”ba” är 

att kunskap finns inkorporerat som ett resultat av individuella erfarenheter eller reflektioner 

kring andras erfarenheter. Att vara en del av ”ba” innebär engagemang och delaktighet i 

kunskapsskapande, dialog, att anamma och skapa praktiker och samtidigt överskrida sina 

egna gränser. (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 2006) Därför kommer kunskapsöverföringen 

inom en organisation alltid att påverkas av relationerna mellan individerna i ba. En teori är att 

kunskapsdelning är mer effektiv när relationerna innehåller en hög grad av omtanke för den 

andra parten, så som ömsesidig tillit, empati, hjälpsamhet och icke dömande. (Nonaka et al. 

2006)  

 

Ett koncept liknande ba, som också skildrar kunskapsfrämjande kontexter, är möjliggörande 

utrymmen (”enabling spaces”) (Peschl 2006). Möjliggörande utrymmen beskrivs som en 

multidimensionell plats bestående av fysiska, sociala (exempelvis tillit), mentala så väl som 

tekniska dimensioner vilka främjar kunskapsskapande (Peschl & Fundneider 2008). I denna 

studie kommer dock endast teorin om ba att användas. 

 

Nonaka et al. (2000) har delat in ”ba” i fyra kategorier: (i) ”originating ba”, (ii) ”dialoguing 

ba”, (iii) ”systemising ba” och (iv) ”exercising ba”. Dessa definieras genom två dimensioner 

av interaktion. En dimension är typ av interaktion, det vill säga om den sker individuellt eller 

kollektivt. Den andra dimensionen beskriver den media som används i sådana interaktioner, 

det vill säga om interaktionen sker face-to-face eller virtuellt genom böcker, manualer, kom 

ihåg-lappar, telefonkonferenser eller e-mail. Virtuell interaktion antas således vara all 

interaktion som inte sker face-to-face.  

 

Enligt Nonaka et al. (2000) kan ba skapas både avsiktligt och spontant. Å ena sidan kan 

managers skapa ba genom att tillhandahålla fysiska, virtuella och mentala platser, exempelvis 

i form av mötesrum, nätverk och gemensamma mål. Å andra sidan är det viktigt att 

uppmärksamma spontana ba som skapats av naturliga skäl och nyttja dessa. Utöver att skapa 

och uppmärksamma olika ba är det dessutom viktigt att vitalisera ba i syfte att ge energi och 

öka kvaliteten i de olika processerna för kunskapsöverföring. (Kaiser & Fordinal 2010)  
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Att bygga, bibehålla och nyttja ”ba” är viktigt för att stödja kunskapsöverföring så väl som 

skapandet av kunskap. Därför måste det finnas en förståelse för respektive ”ba” och dess 

karaktäristika. Härnäst följer därför en kort redogörelse för dessa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kategorisering av ba. (Nonaka et al. 2000)  

 

2.3.1. ”Originating ba” 

”Originating ba” associeras med socialisering där tyst kunskap delas mellan individer, i 

huvudsak genom face-to-face interaktioner mellan två individer. I ”originating ba” kan 

således erfarenheter, känslor och mentala modeller delas. Individuell face-to-face interaktion 

är det enda sättet att fånga de fysiska känslorna och psykoemotionella reaktionerna så som 

lättnad eller obehag, vilka är viktiga element när det kommer till att dela tyst kunskap. Vidare 

lägger ”originating ba” grunden för omtanke, tillit och commitment bland individerna. 

(Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 2006) 

 

2.3.2. ”Dialoguing ba”  

”Dialoguing ba” associeras med externalisering, det vill säga när tyst kunskap omvandlas till 

explicit kunskap. Detta ba är mer medvetet konstruerat jämfört med ”originating ba” och 

utgörs med fördel av individer med olika kunskap och kompetens som tillsammans utgör ett 

team. Således definieras ”dialoguing ba” som kollektiva face-to-face interaktioner. Det är en 
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plats där individers mentala modeller och färdigheter delas och omvandlas till gemensamma 

termer och koncept. Individers tysta kunskap delas och görs explicit genom dialog och 

gemensamt arbete. Den explicita kunskapen bearbetas även vidare av varje individ genom 

självreflektion. (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 2006) 

 

2.3.3. ”Systemising ba” 

”Systemising ba” associeras med kombinering och utgör således en plats för kombinering av 

explicit kunskap. ”Systemising ba” definieras som kollektiva och virtuella interaktioner och 

äger ofta rum genom olika typer av informationsteknologi, så som online-nätverk. Detta 

eftersom den explicita kunskapens formaliserade form möjliggör för spridning till ett större 

antal individer. Många organisationer använder mail-listor och nyhetsgrupper där deltagare 

kan utbyta nödvändig information eller svara på andras frågor för att samla och sprida 

kunskap och information på ett smidigt och effektivt sätt. (Nonaka et al. 2000)  

 

2.3.4. ”Exercising ba” 

”Exercising ba” associeras med internalisering då detta ba främjar den explicita kunskapens 

omvandling till tyst kunskap. ”Exercising ba” definieras som individuella och virtuella 

interaktioner där individer personifierar den explicita kunskapen som kommuniceras virtuellt, 

exempelvis genom att praktisk tillämpa det som står skrivet i manualer. ”Exercising ba” 

tillåter även reflektion genom handling, något som i ”dialoguing ba” sker i tankeform. 

(Nonaka et al. 2000) 

 

2.4. Kunskapsöverföring i en mjukvaruutvecklingskontext  
Effektiv kunskapsöverföring är vitalt för att ett mjukvaruutvecklingsteam ska kunna nyttja 

den kunskap som varje enskild individ besitter (Higgins 2008). Att exempelvis återupprepa 

samma misstag på grund av att utvecklarna inte delar med sig av sin kunskap vore förödande 

för teamet såväl effektivitets- som lärandemässigt (Voit & Drury 2006). Det är således av stor 

betydelse att teamet och teammedlemmarna lär sig av de misstag som görs för att de ska 

kunna förbättra sig (Wei, Hu & Chen 2002). 

 

Kunskapsdelning mellan individer inom ett mjukvaruutvecklingsteam är ett måste för att de 

ska kunna uppnå sitt mål (Higgins 2008). Enligt Chau, Maurer & Melnik (2003) finns det ett 
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behov av kunskapsöverföring för: (1) att stödja spridning av domänspecifik expertis mellan 

kund och utvecklare, (2) att stödja identifiering av krav (3) att fånga utvecklarnas tysta 

kunskap, (4) att föra samman kunskap från individer och skapa en organisatorisk 

kunskapsbas, (5) att bibehålla kunskap som annars kan försvinna då medarbetare slutar samt 

(6) att förbättra den organisatoriska kunskapsspridningen. 

 

Punkt ett och två ovan kan bortses från eftersom jag i denna studie inte undersöker 

kunskapsöverföring från företag till kund och vice versa. Resterande punkter belyser dock 

vikten av kunskapsöverföring mellan utvecklare i ett företag inom mjukvaruindustrin varför 

företag inom denna bransch bör ha en verksamhet som främjar och stödjer 

kunskapsöverföring.  

 

2.5. Slutlig referensram  
När en individ tolkar och kontextualiserar information omvandlas informationen till kunskap. 

Kunskap är således dynamisk och subjektiv. Enligt Nonaka et al. (1994) kan kunskap vara 

explicit och tyst. Den explicita kunskapen är formell och systematisk till sin natur och kan 

därför hanteras, överföras och lagras relativt lätt. Den tysta kunskapen är däremot personlig 

och svår att formalisera eftersom den är djupt rotad i exempelvis rutiner, handling och 

värderingar. Den tysta kunskapen kan vidare vara svår att definiera då individen ifråga inte 

nödvändigtvis vet vad den vet. Explicit och tyst kunskap kan överföras från en individ till en 

annan på fyra olika sätt vilka Nonaka (1994) och Nonaka et al. (2000) benämner socialisering, 

externalisering, kombinering och internalisering. Dessa utgör tillsammans en cyklisk process 

vilket innebär att kunskapsöverföringen, då den ses som ett kontinuerligt förlopp, blir en 

medurs spiral vilket i sin tur innebär att kunskapen hamnar på en djupare nivå efter varje varv. 

Att se kunskapsöverföring på detta vis handlar dock om organisatoriskt lärande (Nonaka et al. 

2000), något som i denna studie inte undersöks. Denna studie ämnar endast undersöka 

socialisering, externalisering, kombinering och internalisering som enskilda händelser, varför 

de kommer behandlas som fristående och oberoende av varandra. Detta utifrån tesen att den 

existerande kunskapen kan vara antingen explicit eller tyst och när den överförs kan den hos 

mottagaren anta formen som antingen explicit eller tyst. Således är en viss typ av 

kunskapsöverföring aldrig någon förutsättning för en annan typ av kunskapsöverföring. 
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Vidare är kunskap kontextberoende varför den kräver en specifik plats för att kunna spridas, 

tillskansas och nyttjas (Nonaka & Konno 1998; Nonaka et al. 2000). Denna kontext kallas ba 

och den kan vara fysisk, virtuell eller mental. För att skildra den typ av interaktion och media 

som utgör ba, definieras ba i fyra kategorier: ”originating ba”, ”dialoguing ba”, ”systemising 

ba” och ”exercising ba” (Nonaka et al. 2000). I denna studie är dessa, liksom 

kunskapsöverföringen, oberoende av varandra varför de kan förekomma enskilt och inget ba 

är därför en förutsättning för ett annat. Avslutningsvis är kunskapsöverföring särskilt viktigt i 

ett företag som verkar inom mjukvaruindustrin. Detta för att fånga utvecklarnas tysta 

kunskap, föra samman kunskap från individer och skapa en organisatorisk kunskapsbas, för 

att bibehålla kunskap som annars kan försvinna då medarbetare slutar samt för att förbättra 

den organisatoriska kunskapsspridningen.  

 

Eftersom den figur som illustrerar kunskapsöverföring (se figur 1 s. 13) är samma som 

figuren för ba (se figur 2 s. 16), något som ovan nämnt beror på att olika ba främjar olika 

typer av kunskapsöverföring, återfinns en kombination av de båda figurerna i figur 3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 3. Olika typer av kunskapsöverföring samt motsvarande ba.  

 

Det nämndes i inledningen att Scrum har blivit en populär metod för systemutveckling. I 

efterföljande kapitel beskrivs denna metod för att sedermera kopplas samman med figur 3 

från detta kapitel. Således kommer figur 3 utgöra grunden i den analysmodell som presenteras 

i slutet av kapitel 4.  
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3. Scrum  
Scrum är som redan nämnt den mest kända och använda agila metoden (Björkholm & 

Brattberg 2010). Schwaber & Sutherland (2011) beskriver Scrum som en empirisk 

processtyrningsteori. Viktiga ledord är transparens, granskning och anpassning vilka 

genomsyrar hela metoden (Schwaber & Sutherland 2011). Själva arbetet i Scrum genomförs i 

sprintar vilka vanligtvis varierar mellan två och fyra veckor. (Björkholm & Brattberg 2010) 

För att ge en helhetsbild av och förståelse för Scrum presenteras i detta kapitel samtliga delar 

av Scrum, det vill säga roller, ceremonier och artefakter. Hädanefter kommer studien dock 

enkom att fokusera på utvecklare och ceremonier. 

 

3.1. Roller i Scrum  
Scrum har tre roller: produktägaren, utvecklarteamet och scrummastern. Det finns även andra 

personer som kan ha intresse av arbetet (intressenter) vilka då innefattar samtliga personer 

som produktägaren hämtar information från och väljer att lyssna på när prioriteringsbesluten 

tas. (Björkholm & Brattberg 2010) 

 

3.1.1. Produktägare 

Produktägaren har ansvar för att produktutvecklingen genererar mesta möjliga kundvärde. 

Hen måste därför prioritera det som kallas produktbackloggen och eventuella förbättringar för 

att tydliggöra vad som är viktigast för kunden. (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & 

Sutherland 2011) Således är kundkontakt och god kännedom om kundens önskemål 

väsentligt. Därtill underlättar det om produktägaren har ett nära samarbete med utvecklarna 

och om möjligt sitter tillsammans med dem. De viktiga för en produktägare är att kunna 

prioritera och veta vilken intressent som är relevant att prata med om något är oklart. 

(Björkholm & Brattberg 2010)  

 

3.1.2. Utvecklarteam 

Utvecklarteamet i Scrum räknas som en roll. Individerna häri har alltså inga egna definierade 

roller. Ett utvecklarteam kräver ofta mer än en kompetens, exempelvis back-end-utvecklare, 

gränssnittsexpert och testare, dock inte i egenskap av enskilda deltagare utan i form av ett 

fungerande samarbete. En bra team-medlem ska vara både specialist och generalist vilket 

även kan benämnas som att denne har en T-formad kompetens snarare än en I-formad. Syftet 
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är att teamet ska kunna ta gemensamt ansvar för att arbeta och leverera utifrån den backlogg 

som produktägaren skapat och inte behöva vara beroende av en person. Teamet ska således 

kunna leverera även om en person av någon anledning saknas varför bestämda roller undviks. 

(Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011)  

 

Lämpligast är om utvecklarteamet består av fem till åtta personer. Dessa bör vara helt 

dedikerade till gruppen för att inte försvåra det gemensamma ansvaret. För att ett team ska 

fungera på bästa sätt bör hela teamet sitta tillsammans, vilket benämns som co-location. På så 

vis blir samarbetet lättare eftersom det går snabbt att fråga, diskutera eller hjälpa någon. 

(Björkholm & Brattberg 2010)  

 

För teamet innebär det dagliga arbetet ett ständigt beslutsfattande. Medlemmarna antas bli 

mer aktiva, drivande och kreativa då de själva får ansvara för att på bästa sätt organisera sig 

för att uppnå ett optimalt resultat. Det är dock frihet under ansvar och teamet måste leverera 

högkvalitativa produkter samtidigt som de ständigt måste försöka förbättra sitt arbete 

(Björkholm & Brattberg 2010) 

 

3.1.3. Scrummaster  

Scrummastern ansvarar för att teammedlemmarna kan arbeta strukturerat, ostört och effektivt. 

Hen ska även möjliggöra för förbättring i teamets arbetsprocess. Om det är något som stör 

eller hindrar teammedlemmarna i deras arbete är det scrummasterns uppgift att lösa 

problemet, inte nödvändigtvis själv utan driva det vidare och se till så att blir löst. Det kan 

vara allt från dålig arbetsmiljö såväl fysisk som teknisk till onödiga tidrapporter eller personer 

som stör. Det är också scrummasterns ansvar att se till att den bestämda processen efterföljs 

Det är av yttersta vikt att processen följs eftersom det endast då går att utvärdera huruvida den 

fungerar eller ej och vad som kan förbättras. (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & 

Sutherland 2011) 

 

3.2. Aktiviteter i Scrum - ceremonier 
Ceremonierna i Scrum används för att skapa regelbundenhet och minimera behovet av möten 

som inte är en del av Scrum. Samtliga ceremonier i Scrum är tidsbegränsade för att säkerställa 

att lagom mycket tid ägnas åt planering samtidigt som det minimerar slöseri med tid. Vidare 
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är varje aktivitet i Scrum särskilt utformad för att ge tillfälle för kritisk granskning och 

anpassning. (Schwaber & Sutherland 2011) 

 

3.2.1. Sprintplanering 

Varje sprint börjar med en sprintplanering tillsammans med hela teamet. Sprintplaneringen är 

tidsbegränsad och tiden avgörs utifrån hur lång sprinten är (Schwaber & Sutherland 2011). 

Vanligtvis läggs en timme planering per sprintvecka, det vill säga två timmar för en 

tvåveckorssprint (Björkholm & Brattberg 2010). Sprintplaneringen består av två delar 

fördelade på halva tiden var (Schwaber & Sutherland 2011). I den första delen presenterar 

produktägaren de högst prioriterade funktionerna i backloggen och ser till så att samtliga är 

införstådda med vad som menas. (Schwaber & Sutherland 2011) Utvecklarna ska sedan, som 

ett team, avgöra hur många funktioner de hinner utveckla under sprinten genom att göra 

relativa uppskattningar för funktionernas omfattning. De utvalda funktionerna för den givna 

sprinten utgör den så kallade sprintbackloggen. (Schwaber & Sutherland 2011)  

 

Den andra delen av sprintplaneringen handlar om att planera hur de funktioner som teamet 

åtagit sig ska genomföras rent tekniskt samt vilka krav som måste vara uppfyllda för att en 

funktion ska räknas som klar (Schwaber & Sutherland 2011). Att bryta ner funktionerna till 

tekniska specifikationer kallas för att ”taskifiera”. Något som med fördel kan göras genom att 

utvecklarna i par diskuterar och skriver ner ”tasks” för att sedan redogöra för hela teamet och 

möjligtvis få mer input. (Nilsson 2014) När detta har gjorts räknas sprintplaneringsmötet som 

avslutat och den aktuella sprinten startar direkt (Björkholm & Brattberg 2010).  

 

3.2.2. Dagligt scrummöte 

Det dagliga scrummötet äger rum på samma plats, samma tid varje dag och syftar till att 

synkronisera utvecklingsteamet genom att samordna och planera arbetet det närmsta dygnet. 

Mötet är tidsbegränsat till 15 minuter och på den tiden ska respektive utvecklare förklara för 

övriga i teamet (i) vad som har gjorts sedan förra mötet, det vill säga gårdagens arbete (ii) vad 

som ska göras fram till nästa möte, det vill säga dagens arbete, samt (iii) vilka hinder som 

finns. (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011) Här är scrummasterns 

roll att se till så att utvecklingsteamet håller mötet samt lära dem hålla det inom den givna 

tidsramen. Det är dock utvecklingsteamet själv som ansvarar för att genomföra det. 

(Schwaber & Sutherland 2011) 
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Det dagliga scrummötet förbättrar teamets kommunikation, underlättar identifikation och 

undanröjning av hinder, eliminerar andra möten, belyser och främjar snabba beslut samt 

förbättrar utvecklingsteamets kunskapsnivå avseende projektet. (Schwaber & Sutherland 

2011) 

 

3.2.3. Demonstration 

När en sprint är slut ska utvecklarna leverera de funktioner som de åtog sig på 

sprintplaneringen. Funktionerna demonstreras för intressenterna och syftet med att presentera 

är helt enkelt att få återkoppling för att så tidigt som möjligt korrigera eventuella 

missförstånd. (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011) Denna aktivitet är 

tidsbegränsad till en timme per sprintvecka, det vill säga två timmar för en tvåveckorssprint 

(Schwaber & Sutherland 2011).  

 

3.2.4. Sprintåterblick  

Sprintåterblicken är till för att scrumteamet ska granska sig själva för att på så vis kunna 

förbättra sitt arbete. Därför sker sprintåterblicken efter varje avslutad sprint, efter 

demonstrationen men innan nästa sprintplaneringsmöte. Mötet är tidsbegränsat till tre timmar 

för en fyraveckorssprint och förändras proportionellt. (Schwaber & Sutherland 2011)  

 

Genom att tillsammans reflektera över vad som har gått bra och vad som skulle kunna göras 

bättre kan teamet bli mer effektivt och eftersom iterationerna är korta har teamet möjlighet att 

förbättra sig många gånger under ett projekt. Resultatet av mötet är en prioriterad lista med de 

olika förbättringsförslag som teamet har kommit fram till. Det är sedan scummasterns uppgift 

att se till så att förslagen genomförs. (Björkholm & Brattberg 2010) 

 

3.3. Artefakter i Scrum 
De artefakter som förekommer i Scrum syftar till att på ett transparent sätt visa den 

nyckelinformation som krävs för att ett scrumteam ska kunna leverera vad kunden önskar 

(Schwaber & Sutherland 2011).  

 



 24	  

3.3.1. Produktbacklogg 

Produktbackloggen är en strikt prioriterad produktutvecklingsplan (Björkholm & Brattberg 

2010). Det är produktägaren som är ansvarig för innehåll, åtkomst och prioritering i denna. 

Produktbackloggen utgörs av ”backlog items”, det vill säga egenskaper, funktioner, krav, 

förbättringar och rättningar för den aktuella produkten. Funktioner, vilka ofta kallas för ”user 

story” eller ”story”, beskrivs utifrån användarens eller kundens perspektiv för att denne ska 

förstå vad som kan förväntas. Då återkoppling från kunden, förändrade marknadsvillkor eller 

teknologiska förändringar kan påverka vilka krav som härnäst blir viktigast för teamet att 

fokusera på, är produktbackloggen alltid levande och inte en lista som är huggen i sten. 

(Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011) 

 

3.3.2. Sprintbacklogg 

Sprintbackloggen består av de ”backlog items” som teamet under sprintplaneringsmötet tar på 

sig att färdigställa i sprinten vilket vanligtvis då är de items med högst prioritering. 

Sprintbackloggens innehåll och dess prioriteringsordning är, till skillnad från 

produktbackloggen, fryst och kan inte ändras under sprintens gång utan att både produktägare 

och utvecklare har godkänt förändringen. På så vis uppnås en bra balans mellan krav och 

lättrörlighet. (Björkholm & Brattberg 2010) 

 

3.3.3. Sprint-tavla 

Att visualisera status och eventuella problem är något som förespråkas inom det agila 

arbetssättet. Genom att synliggöra arbetet sprids information både till teamet och till 

utomstående vilket gör att de inte behöver störa teamet. För att få överblick över det arbete 

som teamet åtagit sig i en sprint kan samtliga ”user stories” med tillhörande tasks sättas upp 

på exempelvis en vägg eller whiteboardtavla. På så vis ges en tydlig bild över progressen. 

(Björkholm & Brattberg 2010) 
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3.4. Scrum ur ett kunskapsperspektiv – en analysmodell 
Som konstaterades i kapitel 2 omvandlas information till kunskap när en individ tolkar och 

kontextualiserar informationen. Därför är kunskap till sin natur dynamisk och subjektiv. 

Vidare är kunskap enligt Nonaka et al. (1994) explicit och tyst. Den explicita kunskapen är 

formell och systematisk varför denna hanteras, överförs och lagras relativt lätt (Nonaka 1994; 

Nonaka et al. 2000). Den tysta kunskapen är däremot personlig och svår att formalisera då 

den är djupt rotad i exempelvis rutiner, handling och värderingar (Nonaka et al. 2000).  

 

Överföring av explicit och tyst kunskap sker enligt Nonaka (1994) och Nonaka et al. (2000) 

på fyra olika sätt vilka benämns socialisering, externalisering, kombinering och 

internalisering. Därtill är kunskap kontextberoende. Kontexten för kunskapsöverföring kallas 

enligt Nonaka et al (2000) för ba och kan delas in i fyra kategorier: ”originating ba”, 

”dialoguing ba”, ”systemising ba” och ”exercising ba”.  

 

Utifrån dessa kunskapsteorier kan Scrum till viss del förväntas möjliggöra för 

kunskapsöverföring. I texten nedan förklaras hur och varför och i slutet av detta avsnitt 

presenteras en tentativ analysmodell som det empiriska materialet kommer analyseras utifrån. 

 

På sprintplaneringen, som är ett planeringsmöte uppdelat i två delar, deltar hela scrumteamet. 

Under första delen ska utvecklarna tillsammans avgöra hur många user stories de hinner 

utveckla under sprinten samt estimera funktionernas omfattning. Under andra halvan övergår 

sedan planeringen till att specificera funktionerna tekniskt. (Björkholm & Brattberg 2010; 

Schwaber & Sutherland 2011) Något som med fördel kan göras genom att utvecklarna i par 

diskuterar och skriver ”tasks” för att därefter redogöra dessa för hela teamet och möjligtvis få 

input av övriga utvecklare (Nilsson 2014). Således krävs det att utvecklarna diskuterar 

sinsemellan samt dokumenterar de tekniska specifikationerna.  

 

Utifrån teorin om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring (se 

kap. 2) kan det därför förväntas att utvecklarna, under sprintplaneringen, översätter sin tysta 

kunskap till explicit genom artikulation, exempelvis i form av ord, metaforer och analogier 

(Nonaka et al. 2000) då de ska uttrycka, förklara och motivera sina ståndpunkter och 

meningar. Vidare ska ett scrumteam, enligt den teoretiska beskrivningen av Scrum, vara 

tvärfunktionellt (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011). Därför kan 

sprintplaneringen utifrån teorin om kontexten för kunskapsöverföring förväntas utgöra 
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”dialoguing ba” och således främja externalisering då det är fördelaktigt om individerna häri 

har olika kunskap och kompetens samtidigt som de tillsammans utgör ett team (Nonaka et al. 

2000). Eftersom utvecklarnas kunskap även dokumenteras i form av tekniska specifikationer 

kan sprintplaneringen också förväntas främja internalisering, dock inte i form av ”exercising 

ba” eftersom taskarna inte praktiskt arbetas med under sprintplaneringen. Sprintplaneringen 

utgör då snarare ett indirekt stöd för att göra utvecklarnas explicita kunskap tyst och 

personifierad genom taskifiering.  

 

Det dagliga scrummötet är ett tidsbegränsat möte som enligt den teoretiska beskrivningen av 

Scrum syftar till att synkronisera utvecklingsteamet genom att samordna och planera arbetet 

för det närmsta dygnet. Detta genom att respektive utvecklare för övriga, ska redogöra för (i) 

vad som har gjorts sedan förra mötet (ii) vad som ska göras fram till nästa möte, det vill säga 

dagens arbete och (iii) vilka hinder som finns. (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & 

Sutherland 2011) Teoretiskt sett ska teamets kommunikation och kunskapsnivå avseende 

projektet förbättras (Schwaber & Sutherland 2011).  

 

Kopplat till teorierna om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring 

kan det dock inte urskiljas någon direkt förväntan om att en utvecklare i denna ceremoni 

överför sin existerande kunskap till övriga utvecklare. Samordning och planering kräver i och 

för sig tvåvägskommunikation vilket är en viktig del i både externalisering och ”dialoguing 

ba” (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 2006), men utifrån beskrivningen av Scrum är det 

dagliga scrummötet en uppdatering av projektets fortskridning (Björkholm & Brattberg 2010; 

Schwaber & Sutherland 2011) snarare än ett forum för kunskapsöverföring. 

 

Demonstrationen, som är ett tillfälle för utvecklarna att visa och få återkoppling på det dem 

utvecklat (Björkholm & Brattberg 2010) har en tydlig koppling till externalisering och 

”dialoguing ba” eftersom utvecklarnas tysta kunskap här presenteras i form av en produkt 

samtidigt som intressenterna tillåts ge direkt feedback (Nonaka et al. 2000) på det som 

utvecklats. Vidare kan återkoppling från produktägaren (Björkholm & Brattberg 2010; 

Schwaber & Sutherland 2011) i form av tyst kunskap, exempelvis önskemål som denne inte 

själv kan sätta ord på, göras explicit (Nonaka et al. 2000) av utvecklarna i form av tekniska 

definitioner och beskrivningar.  
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Enligt teorierna om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring kan 

demonstrationen därför förväntas utgöra ”dialoguing ba” och således främja överföring av 

utvecklarnas tysta kunskap i form av bilder, koncept eller en produkt (Nonaka et al. 2000).  

 

Sprintåterblicken är enligt den teorietiska beskrivningen av Scrum ett möte där scrumteamet 

ges möjlighet att granska och förbättra den gångna sprintens arbete genom att ta fram förslag 

på förbättringsåtgärder (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011). 

Följaktligen krävs det, precis som i sprintplaneringen, att utvecklarna diskuterar och för en 

dialog.  

 

Utifrån teorin om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring kan det 

därför förväntas att utvecklarna under sprintåterblicken delar sina mentala modeller och 

färdigheter, det vill säga tyst kunskap, för att genom dialog omvandla dessa till gemensamma 

termer och koncept (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 2006) i syfte att förbättra arbetet 

(Björkholm & Brattberg 2010). Förväntningen är alltså att sprintåterblicken främjar 

externalisering genom att fungera som ”dialoguing ba” (Nonaka et al. 2000). 

 

I övrigt ska det faktum att Scrum förespråkar co-location (Björkholm & Brattberg 2010) 

uppmärksammas. Utvecklarna i ett scrumteam uppmanas att sitta tillsammans för att på så vis 

förbättra samarbetet och möjliggöra för snabba frågor, diskussion och hjälp mellan 

utvecklarna (Björkholm & Brattberg 2010).  

 

Utifrån teorin om kunskap och kunskapsöverföring kan co-location förväntas stödja 

socialisering inom teamet eftersom samarbete i ett gemensamt rum möjliggör för utvecklarna 

att observera varandra och dela erfarenhet genom praktik (Nonaka et al 2000). Således 

förväntas co-location även fungera som ”originating ba” sett till teorin om kontexten för 

kunskapsöverföring vilken beskriver ”originating ba” som en kontext där tyst kunskap, 

exempelvis i form av erfarenheter, känslor och mentala modeller, delas mellan individer 

genom face-to-face interaktioner (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 2006). 

 

I figuren nedan har co-location och de tre relevanta ceremonierna inkorporerats i den 

kombinerade figuren med SECI och ba. Detta utifrån hur ceremonierna och co-location enligt 

teorierna om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring, förväntas 

stödja respektive ba och kunskapsöverföring (figur 4). Figuren visar alltså, utifrån etablerade 
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kunskapsteorier, var kunskapsöverföringen och vilken typ av kunskapsöverföring som 

förväntas ske mellan utvecklare då Scrum används som arbetsmetod. Den grå texten 

illustrerar att sprintplaneringen, utöver ett direkt stöd för ”dialoguing ba” och externalisering, 

även förväntas utgöra ett indirekt stöd för ”exercising ba” och internalisering. Enligt teorierna 

om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring samt den teoretiska 

beskrivningen av Scrum, finns det inget förväntat stöd för ”systemising ba” och kombinering.  

 

 
Figur 4. Scrums förväntade stöd till kunskapsöverföring och ba.  
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4. Metod 
I detta kapitel kommer först studiens val av metod för datainsamling och tillvägagångssätt 

diskuteras. Därefter diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis ges en kritisk 

diskussion. 

 

4.1. Fallstudie 
En fallstudie inrymmer ett detaljerat och ingående stadium av ett enda fall som oftast syftar 

till att belysa unika drag för ett specifikt fall. Med fall menas en viss plats eller lokal, 

exempelvis en arbetsplats eller en organisation. Målet är sedan att utifrån det studerade fallet 

göra en teoretisk analys genom att utreda huruvida de teoretiska idéerna som presenteras får 

stöd av insamlad empiri. (Bryman & Bell 2005) Syftet med denna studie är att undersöka om 

och hur kunskapsöverföring mellan utvecklare sker då Scrum används som arbetsmetod i ett 

företag inom mjukvaruindustrin. För att kunna studera om och hur kunskapsspridning mellan 

utvecklare sker då Scrum används som arbetsmetod har denna studie genomförts i samband 

med en heltidspraktik under tio veckor. Praktiken gjordes på företag ”EC”, ett konsultbolag 

som arbetar med strategirådgivning och utveckling av lösningar för e-handel. Av etiska skäl 

har företaget uttryckt en önskan om att vara anonymt varför allt empiriskt material behandlas 

konfidentiellt. Därför har företaget också tilldelats ett fiktivt namn: EC.  

 

4.2. Datainsamlingsmetod 

Under praktiken har två metoder för datainsamling förekommit. Dels har jag intervjuat två 

utvecklare från varje scrumteam och leveranschefen, dels har jag varit passiv deltagare under 

samtliga ceremonier inom ramen för Scrum, med undantag av några ceremonier som skett 

parallellt med någon annan. De båda insamlingsmetoderna har på ett bra sätt kompletterat 

varandra då jag genom observationerna har kunnat se om det som sagts också görs. På så vis 

har jag erhållit en djup och kompletterande insikt kring det jag studerat.  

 

Empiriinsamlingen startade i januari 2014 och avslutades i april 2014. I figuren nedan ges en 

schematisk överblick över den datainsamling som skett under praktiktiden.  
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4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

På grund av studiens syfte föll det sig naturligt att intervjua utvecklarna för att få deras 

uppfattning, upplevelse och syn på kunskapsöverföring. För att säkerställa att de för studien 

relevanta områdena behandlades utformades ett frågeschema vilket användes som underlag i 

samtliga intervjuer med utvecklarna. Då jag ville försäkra mig om att frågorna var förståeliga 

bad jag en team manager på EC att läsa igenom frågeschemat innan den första intervjun 

genomfördes. Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade vilket enligt Bryman & 

Bell (2005) innebär att frågeschemat ger utrymme för uppföljningsfrågor och kompletteringar 

utifrån respektive respondents svar. Frågorna kunde därmed besvaras öppet av varje 

respondent vilket möjliggjorde för uttryck av personliga uppfattningar och upplevelser. För att 

undvika missförstånd och osäkerhet kring begreppet kunskapsöverföring, frågade jag samtliga 

respondenter om de tyckte sig förstå vad jag menade med detta. Några ansågs sig veta och 

gav självmant en förklaring som jag antingen bekräftade eller korrigerade. Några ville att jag 

skulle förklara begreppet vilket jag då gjorde. Eftersom intervjuerna var personliga kunde jag 

även under intervjuns gång försäkra mig om att respondenterna tolkade kunskapsöverföring 

och andra centrala begrepp korrekt genom kontrollfrågor och förklaringar.  

 

Totalt intervjuades sex utvecklare och leveranschefen. Syftet med att intervjua leveranschefen 

var att få en mer övergripande uppfattning om organisationen, kunskapsöverföring och 

Scrum. Samtliga respondenter informerades om syftet med studien och varför just de var 

utvalda. Detta för att den tid som de lägger på att delta inte ska kännas bortkastad (Bryman & 

Bell 2005). Vidare tillfrågades samtliga respondenter om det var okej att intervjun spelades in 

vilket samtliga gav medtycke till. Det har även klargjorts för alla respondenter att deras 

identitet förblir anonym, något som enligt Bryman & Bell (2005) är en viktig etisk aspekt att 

ta hänsyn till. Därför behandlas alla svar konfidentiellt och samtliga respondenter har getts ett 

fiktivt namn (se tabell 1 nedan). 

 

För att erhålla ett så brett perspektiv som möjligt ville jag intervjua en junior och en senior 

utvecklare från respektive scrumteam varför ett systematiskt urval gjordes, vilket enligt 

Bryman & Bell (2005) lämpar sig väl i en sådan situation. Urvalet av respondenter gjordes 

genom lottning. På grund av tidsbrist kunde en av de juniora utvecklarna som kallades till 

intervju inte medverka och därför tillfrågades den andra juniora utvecklaren i det aktuella 

scrumteamet. Även om det systematiska urvalet resulterade i att en junior utvecklare och en 

senior utvecklare från varje scrumteam intervjuades, kan det i efterhand konstateras att ingen 
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av de utvecklare som inte sitter tillsammans med majoriteten av sina teammedlemmar lottades 

fram. I nuläget sitter nämligen som mest fyra av teammedlemmarna i respektive scrumteam 

tillsammans. Det skulle kunna vara så att de utvecklare som inte sitter med resten av 

scrumteamet av någon anledning har en annan uppfattning än de som intervjuats. Samtidigt 

kunde jag som deltagande observatör inte notera någon antydan om att dessa utvecklare skulle 

ha någon särskilt anmärkningsvärd och frånskiljande uppfattning.  

 

Tabellen nedan sammanfattar samtliga respondenter, när intervjuerna ägde rum, längden på 

respektive intervju och de fiktiva namn respondenterna tilldelats i denna studie.  

 

Respondent Längd på intervju Datum Fiktivt namn  

Junior utvecklare 25:48 2014-03-26 Adam  

Junior utvecklare 38:57 2014-03-28 Bertil  

Junior utvecklare 28:14 2014-04-03 Ceasar  

Senior utvecklare 57:47 2014-03-28 David  

Senior utvecklare 41:02 2014-03-28 Emil  

Senior utvecklare 28:29 2014-04-04 Fredrik  

Leveranschef 57:59 2014-04-01 Gunnar 

Tabell 1. Lista över respondenterna. 

 

4.2.2. Deltagande observationer 

Deltagande observation är en metod som innefattar ett långvarigt engagemang i en 

organisations vardagliga rutiner och aktiviteter. Detta för att få ett inifrånperspektiv och en 

djupare uppfattning om individernas verklighet i deras naturliga kontext. (Bryman & Bell 

2005) En observation kan göras dolt eller öppet. En öppen observation innebär att individerna 

är medvetna om att de observeras och således finns en viss risk att de ändrar sitt beteende på 

grund av nervositet. (Jacobsen 2002) Under praktiktiden på företag EC observerade jag alla 

ceremonier, det vill säga sprintplaneringar, dagliga scrummöten, demonstrationer och 

sprintåterblickar, öppet i samtliga scrumteams naturliga miljö. Alla medarbetare var således 

medvetna om min närvaro och att jag var där för att studera Scrum vilket kan ha påverkat 

deras sociala samspel. Jag upplevde inte att medarbetarna påverkades av min närvaro vilket 

kan bero på att jag alltid var passiv under alla ceremonier. Deltagandet gav mig en mycket 
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god förståelse för och inblick i Scrum som arbetsmetod samtidigt som jag ingående kunde 

observera eventuell kunskapsöverföring mellan utvecklarna i de olika ceremonierna.  

 

Samtliga observationer antecknades i enlighet med Bryman & Bell (2005) för att inte riskera 

att glömmas bort. Under ceremonierna skrevs därför kortfattade intryck ner i ett block för att i 

slutet av dagen skrivas om till fullständiga noteringar och berättelser. Både kontext, händelser 

och reaktioner togs hänsyn till och jag försökte i största möjliga mån göra anteckningarna så 

levande som möjligt genom att även skriva ner egna reflektioner. I vissa fall gjordes även 

mentala noteringar (Bryman & Bell 2005) då omständigheterna inte lämpades för synliga 

anteckningar. 

 

Som med alla observationer föreligger en viss risk för subjektivitet i dessa. Jag har emellertid 

varit medveten om denna problematik då observationerna ägt rum och därför, i enlighet med 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud (2012), använt mitt omdöme på bästa sätt och 

varit försiktig med hantering av olika känslolägen och andra svårfångade faktorer. Vidare 

förelåg det en viss svårighet i att avgöra exakt vad som skulle observeras i de olika 

ceremonierna eftersom uppsatsen syfte inte var helt klart från start utan växte fram under 

praktikens gång. Jag försökte därför observera ur ett så brett perspektiv som möjligt men 

observationerna har av naturliga skäl medfört en typ av urval av empirin genom de noteringar 

jag valde att skriva ner. Dock kunde jag i egenskap av passiv deltagare verkligen fokusera på 

att observera varför anteckningarna från respektive ceremoni blev relativt omfattande. Jag 

antecknade helt enkelt så mycket som möjligt för att i ett senare skede undvika avsaknad av 

material. I och med detta föreligger också en viss risk att jag missat relevanta händelser då jag 

för tillfället antecknat, även om jag försökte lyssna och studera under tiden jag noterade.  

 

4.3. Hantering av data 
Material som samlats in genom ljudinspelningar och observationsanteckningar måste göras 

analyserbart vilket vanligtvis görs genom transkribering (Hjerm & Lindgren 2010). Därför har 

samtliga intervjuer inom ramen för denna studie transkriberats. Då intervjuerna varade mellan 

en halv timme och en timme blev det textbaserade materialet väldigt omfattande och behövde 

således bearbetas många gånger. Observationsmaterialet skrevs kontinuerligt ned under 

praktiken och var därför redan i textform då bearbetningen skulle påbörjas.  
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Efter att transkribering genomförts måste materialet behandlas för att göra det mer hanterbart. 

I detta skede handlar det om att bearbeta intervju- och observationsmaterialet och reducera det 

till betydelsefulla beståndsdelar. (Hjerm & Lindgren 2010) Då mitt observationsmaterial var 

relativt ostrukturerat och omfattande behövdes detta bearbetas några gånger för att relevant 

data skulle hittas. Intervjumaterialet var mer strukturerat eftersom intervjuerna baserades på 

en semistrukturerad mall med huvudrubriker för olika områden vilket underlättade arbetet. 

 

När insamlad data har behandlats en första omgång, handlar det om att hitta kopplingar och 

mönster som är relevanta för studiens frågeställning och teoretiska utgångspunkt (Hjerm & 

Lindgren 2010). I denna studie kunde detta med fördel genomföras utifrån den analysmodell 

som de båda teorikapitlen ledde fram till. Genom att leta efter data som på något sätt hade en 

koppling till analysmodellen och dess nyckelbegrepp kunde den empiriska presentationen 

börja ta form. Något som enligt (Hjerm & Lindgren 2010) kallas för begreppsdriven eller 

tematisk kodning vilket alltså innebär att det som eftersöks är bestämt på förhand varför 

annat, irrelevant som dyker upp ej tas hänsyn till. Detta kan vara en särskilt bra strategi om 

någon särskild hypotes ska prövas (Hjerm & Lindgren 2010), vilket har varit fallet i denna 

studie. Dock bör den kvalitativa ansatsens styrka i form av känslighet för nyanser, förmåga att 

identifiera oväntade eller motsägelsefulla mönster nyttjas, något som också kan sägas ha 

förekommit i denna studie. Utöver de antagandena som gjordes i analysmodellen har 

nämligen även ett återkommande tema i form av hinder för kunskapsöverföring då Scrum 

används som arbetsmetod, tagits hänsyn till.  

 

Då ovanstående bearbetning är gjord, oftast efter ett par omläsningar av materialet, kan en 

sammanhållen beskrivning av studieobjektet ges. Behandlad data blir gradvis mer och mer 

underbyggd och exakt, samtidigt som tolkningar successivt görs på en mer teoretisk nivå. 

Därigenom kan också datainsamlingsfasen vara en del av själva analysarbetet. (Hjerm & 

Lindgren 2010) I denna studie presenteras det empiriska materialet om kunskapsöverföring 

efter rubriker utifrån Scrum. Rubrikerna har efterhand fyllts på med relaterad empiri efter 

flertalet genomgångar av empirin. 

 

4.4. Analysmetod 

För att kunna utvidga förståelsen av ett mänskligt beteende måste förståelsen knytas till en 

teori av mer allmän karaktär. Denna måste i sin tur knyta samman teoretiska begrepp vilket 
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innebär att den ofta består av en uppsättning påståenden om ett fenomen. Teorin utgör alltså 

en förenklad bild av verkligheten som agerar utgångspunkt för den empiriska undersökningen. 

Teorin ska följaktligen se till att empirin samlas in på ett visst sätt och fungera som ett stöd i 

analys och tolkning av materialet. (Halvorsen & Andersson 1992) I denna studie är det teorier 

om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring samt en beskrivning 

av arbetsmetoden Scrum som utgör grunden för den förenklade verklighetsbilden. Analysen 

grundar sig i detta fall på kunskapsöverföring mellan utvecklare och görs således, enligt 

Bryman & Bell (2005) på individnivå. Vilken kunskap utvecklarna överför har för mig inte 

haft någon betydelse. Jag har endast varit intresserad av att kunskap överförs. Denna studie 

behandlar således inte kunskapen i sig, det vill säga dess innehåll, utan undersöker det faktum 

att den överförs. 

 

4.4.1. Operationalisering 

När det empiriska materialet ska samlas in visar det sig ofta att den teoretiska definitionen 

inte ger tillräckligt entydiga anvisningar om vilken undersökningsenhet som faktiskt omfattas 

av syftet och frågeställningen. För att undkomma detta kan operationalisering tilläggas. 

Operationalisering förtydligar de operationer som måste utföras för att det empiriska 

materialet ska kunna tas ställning till. (Halvorsen & Andersson 1992) Operationalisering 

handlar helt enkelt om hur data mäts (Hjerm & Lindgren 2010). Enligt Halvorsen & 

Andersson (1992) är en modell ett bra hjälpmedel för att omvandla teoretiska förväntningar 

till prövbara hypoteser. Hypoteser är påståenden, eller förväntningar om faktiska förhållanden 

vilka syftar till att undersöka huruvida empiriska resultat överensstämmer med de 

förväntningar som teorin har genererat. Hypotesens funktion är således att bestämma vilken 

typ av data som ska samlas in för att frågeställningen ska kunna besvaras. (Halvorsen & 

Andersson 1992) Eftersom studiens syfte inte var helt klart från början var det svårt att under 

praktikens första period samla in material med utgångspunkt i en specifik frågeställning. Som 

beskrevs tidigare försökte jag dock minska risken för irrelevant material, varför jag 

antecknade brett och väldigt mycket. När intervjuerna genomfördes var däremot syfte och 

frågeställning klargjort och frågeschemat var utformat för att kunna besvara studiens syfte. 

 

I denna studie har teorierna om kunskap, kunskapsöverföring, kontexten för 

kunskapsöverföring och Scrum, operationaliserats genom en analysmodell (se figur 4, s. 28) 

där teorierna har sammankopplats. Analysmodellen grundar sig i kunskapsteoretiska 
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förväntningar om hur Scrum bör stödja en viss typ av kunskapsöverföring och således en viss 

typ av ba. Utifrån dessa förväntningar har det empiriska materialet sedan tolkats. Detta genom 

att relevant data, det vill säga intervjusvar från utvecklarna och mitt egna 

observationsmaterial, har kopplats till respektive del i analysmodellen. På så vis har 

analysmodellens förväntningar antingen styrkts eller dementerats genom data som fallstudien 

genererat. 

 

4.5. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet kan ses ur två perspektiv, dels det teoretiska, dels det empiriska. Det 

teoretiska handlar om att formulera en frågeställning och sedan tolka resultaten av en 

empirisk undersökning. Det empiriska perspektivet handlar om insamlandet och 

bearbetningen av data. Validitet kan beskrivas som relevans (Halvorsen & Andersson 1992) 

och innebär hur bra det som avses mätas faktiskt mäts (Hjerm & Lindgren 2010). För att 

insamlad data ska kunna sägas vara valid måste den således vara relevant för 

problemställningen (Halvorsen & Andersson 1992). Reliabilitet innefattar hur pålitliga 

mätningarna är (Halvorsen & Andersson 1992) och beskriver följaktligen kvaliteten (Hjerm & 

Lindgren 2010). En hög reliabilitet innebär att oberoende mätningar ger ungefär identiska 

resultat (Halvorsen & Andersson 1992; Hjerm & Lindgren 2010). Denna studie har en relativt 

hög validitet då de frågor som ställts till intervjuobjekten och de observationer som gjorts har 

varit relevanta för studiens frågeställning. Däremot kan reliabiliteten inte ses som lika hög då 

intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Skulle intervjumallen användas igen är 

det därför inte säkert att svaren skulle bli desamma eftersom jag under de olika intervjuerna 

har ställt kompletterande frågor eller på annat sätt anpassat intervjumallen till den aktuella 

respondenten. Det inspelade materialet skulle kunna återanvändas, dock innebär även det en 

svårighet eftersom kontexten då går förlorad. Å andra sidan menar Hjerm & Lindgren (2010) 

att den kvalitativa metoden inte bygger på upprepade, säkra mätningar och standardiserade 

mätningsprocesser. Istället är det känsligheten för kontextfaktorer och mångfald som är syftet 

vilket innebär att denna studies bidrar med indikationer som kan vara av intresse både 

teoretiskt och praktiskt.  

 

4.6. Kritisk diskussion  
Det finns en medvetenhet om att den ena källan i kapitlet om Scrum (Björkholm & Brattberg 

2010) kan uppfattas som partisk eftersom de båda författarna arbetar som coacher med bland 
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annat Scrum. Jag tycker dock, efter det jag lärt mig om Scrum under min praktiktid, att deras 

presentation av metoden utgör en bra beskrivning varför jag har valt att styrka den teoretiska 

genomgången av Scrum med information från deras bok.  

 

Vidare är jag medveten om att användandet av det kunskapsteoretiska ramverket innebär en 

viss begränsning då teorierna däri, inte primärt syftar till att beskriva kunskapsöverföring. 

Dessa teorier har främst utformats för att beskriva skapandet av ny kunskap och 

organisatoriskt lärande genom en dynamisk process bestående av fyra processer (SECI) vilka 

understöds av fyra olika kontexter (ba). I denna studie tillämpas teorierna med avsikt att 

förklara kunskapsöverföring. Efter en omfattande litteraturgenomgång är dock min 

bedömning att dessa teorier går att använda ur ett kunskapsöverföringsperspektiv eftersom 

kunskapsskapande per definition kräver att individers olika kunskap delas och sprids på olika 

sätt. Överföring av kunskap förutsätter i sin tur att kunskapen på något sätt kommuniceras, 

antingen tyst eller explicit, varför SECI och ba utgör en väl fungerande utgångspunkt för 

analysen av denna studies syfte.  

 

Det problematiska med teorierna är emellertid det processbaserade perspektivet och huruvida 

det föreligger ett beroende mellan processerna. Om samtliga processer i SECI måste ha skett 

för att ny kunskap ska skapas, eller om det räcker med tre av dessa, är oklart. När teorin nu 

används i ett kunskapsöverföringsperspektiv kvarstår denna problematik. Något som jag 

försökt hantera genom att i denna studie beskriva processerna som enskilda händelser, 

oberoende av varandra, vilket i sin tur kan medföra avsaknad av dimensioner och ett 

helhetsperspektiv som den ursprungliga teorin eventuellt ämnar skildra. Sammanfattningsvis 

har jag gjort två antaganden för att anpassa det teoretiska ramverket i denna uppsats, något 

som kan påverka graden av en fullgod analys. Enligt min bedömning påverkar dock inte 

anpassningarna teorins lämplighet att agera utgångspunkt, utan medför istället en möjlighet att 

skapa förståelse för vilken typ av kunskap som överförs och var den överförs.  

 

Vad gäller studiens empiri baseras denna endast på primärkällor vilket utgör en större 

trovärdighet jämfört med sekundärkällor. Samtidigt kan respondenternas svar verifieras 

eftersom samtliga intervjuer är inspelade och transkriberade, något som även styrker empirins 

oberoende. (Esaiasson et al. 2012)  
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Att dra generella slutsatser utifrån studiens är enligt Bryman & Bell (2005) inte möjligt 

eftersom studien baseras på en fallstudie. Därtill innebär deltagande observationer att endast 

en situation eller plats studerats, något som också påverkar studiens generaliserbarhet 

(Bryman, Carle & Nilsson 1997). En lösning på detta problem hade varit att studera mer än ett 

fall, något som dock inte var möjligt i denna studie då praktiken var förlagd på ett företag. 

Trots att studiens resultat inte kan generaliseras, anser jag att resultaten kan ge en indikation 

på hur kunskapsöverföring mellan utvecklare kan ske då Scrum används som arbetsmetod.  
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5. Kunskapsöverföring genom Scrum – en fallstudie 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som består av primärdata, främst i form av 

intervjuer. Observationsmaterial har använts för att ge en kompletterande och mer nyanserad 

bild. Först ges en kort beskrivning av företaget EC och dess verksamhet. Därefter skildras hur 

kunskapsöverföring generellt sett förekommer på företaget. Efterföljande text redogör för 

tillämpningen av Scrum i företag EC och kunskapsöverföringen utifrån Scrums olika 

ceremonier. Sist redogörs för ett hinder som utvecklarna upplever med kunskapsöverföring då 

Scrum används som arbetsmetod.  

 

5.1. Företaget EC 
EC är ett konsultbolag som arbetar med strategirådgivning och utveckling av lösningar för e-

handel. Sedan företaget grundades har över 200 framgångsrika projekt levererats till över 100 

kunder vilket gör dem till en av de mest erfarna leverantörerna på den nordiska marknaden. 

Utifrån marknadsledande standardplattformar utvecklas kundanpassade och integrerade e-

handelslösningar och företaget har under åren erhållit ett unikt kunskapskapital. Som ett 

resultat av en snabb tillväxt och behov av ett mer strukturerat arbetssätt togs beslut att 

omorganisera verksamheten och mjukvaruutvecklingsmetoden Scrum infördes i början av 

2014.  

 

Innan Scrum infördes var utvecklarna indelade i roller: front-end (GUI); back-end och 

arkitekter. Det fanns tre teamledare som hade ett övergripande personalansvar och fem 

projektledare som ansvarade för olika projekt. Någon kund hade ett informellt team som bara 

arbetade åt den kunden, men vanligtvis sattes utvecklare ihop ad hoc utifrån kompetens och 

tillgänglighet då nya projekt såldes in. Enligt Gunnar är detta en struktur som ur ett 

kunskapsperspektiv resulterat i ett antal nyckelpersoner med starka positioner samtidigt som 

insynen i projekt utanför det egna arbetet var begränsad. Gunnar, Emil, och Fredrik menar att 

de få personer som besitter väldigt mycket kunskap innehar en väldigt stor roll, en 

maktposition, något som Emil tycker måste åtgärdas genom kunskapsspridning om företaget 

har för avsikt att fortsätta växa.  
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5.1.1 Kunskapsöverföring på EC 

Bertil, Fredrik, Emil och David menar att atmosfären för och inställningen till 

kunskapsöverföring är god och att det finns en vilja att dela med sig av sin kunskap men att 

det inte riktigt har funnits någon process för det. Även Gunnar påpekar att inställningen till 

kunskapsöverföring är god och han upplever att det finns en öppenhet i form av att lägga sin 

tid på att hjälpa någon annan. Ceasar menar dock att det kan finnas vissa svårigheter vad 

gäller de seniora utvecklarna och deras vilja att lyssna på och ta till sig av nya synpunkter som 

juniorerna kommer med.  

 

Enligt Bertil, Emil, Ceasar och Fredrik sker kunskapsöverföring för det mesta i det dagliga 

arbetet genom att utvecklarna spontant ställer frågor, diskuterar och bollar idéer med 

varandra. Om en utvecklare frågar ”hur har du löst det här?” berättar Bertil att det oftast går 

att förklara muntligt hur denne ska gå tillväga. Ett annat alternativ, som både Bertil, Emil och 

även Fredrik tar upp, är att gå till den andre utvecklarens skrivbord och där visa på 

datorskärmen eller själv använda tangentbordet för att lösa problemet. Vidare nämner Fredrik 

att två utvecklare ibland sitter tillsammans för att lösa något om det är ett mer omfattande 

problem som kräver mer hjälp än att bara visa. 

 

Fredrik menar att det är klart att hjälp ges om någon frågar. Han kan även självmant ge sig in i 

en diskussion om det är så att han med sin kunskap kan bidra med något. Ceasar uppger att 

han i största möjliga mån försöker lyssna på de seniora utvecklarna som han anser besitter 

mycket kunskap och erfarenhet, varför de har mycket att lära ut. Vidare menar Emil att 

kunskapsöverföring är något som ständigt sker, exempelvis vid fikat, och att det just är de 

informella mötena som oftast är de mest givande. David menar att beslutet att sitta 

tillsammans i en lokal och inte vara placerade ute hos kunder är ett medvetet val just för att ta 

tillvara på den kunskap som samtliga medarbetare besitter. 

 

Det har även framkommit att det finns en wiki* som beroende på vem jag pratat med är mer 

eller mindre känd och används mer eller mindre aktivt. David menar att wikin främst används 

för att skriva in hur en dator klonas till en annan och vilka licenser som är kopplade till vilka 

IP-nummer. Fredrik berättar att han är väldigt dålig på att använda wikin men att det beror på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Wiki: (från wikiwiki vilket betyder “snabb” på hawaiiska) En wiki beskrivs som en uppsättning länkade 
webbsidor som skapas och kan utvecklas av en grupp av samarbetande användare. Källa: Wagner (2004) 
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att den är för gammal samtidigt som han menar att en wiki verkligen behövs. Även Bertil 

säger att han inte använder wikin och menar att det inte är så många som gör det.  

	  

5.2. Tillämpning av Scrum på EC 
Då Scrum infördes delades medarbetarna upp i tre scrumteam med sex utvecklare i respektive 

team. Scrumteamen är permanenta och arbetsuppgifter fördelas till teamen istället för att 

medarbetare allokeras till olika uppgifter. Varje scrumteam har tilldelats ett antal olika 

projekt/kunder varför det oftast förekommer mer än en produktägare per scrumteam (på EC 

används det engelska uttrycket product owner men jag har valt att i uppsatsen använda den 

svenska termen) beroende på hur många projekt som är igång parallellt. Samtidigt kan det 

vara så att ett team som behöver hjälp lånar utvecklare från ett annat team, under förutsättning 

att det teamet har möjlighet att avvara arbetskraft. Respektive team har även en Scrummaster 

vilket på EC är samma person för samtliga team. Scrummastern ser till att teamen samlas till 

sina dagliga möten och försöker lösa de problem som utvecklarna på dessa möten uppger är 

ett hinder för deras fortsatta arbete. Vidare är det scrummasterns uppgift att kalla teamen och 

dess medlemmar till övriga möten, det vill säga sprintplanering, demonstration och återblick. 

Det är också scrummastern som leder samtliga möten och ser till att tider hålls. En 

övergripande organisationsstruktur utifrån Scrum redovisas nedan (för Scrum irrelevanta 

befattningar redovisas ej). 

 

 
Figur 6. Illustration av verksamheten utifrån Scrum 

 

5.3. Kunskapsöverföring genom Scrum på EC 
Emil menar att det är svårt att se vad Scrum som metod tillför och vad den inte tillför men att 

den bör leda till att samtliga utvecklare hamnar på en mer jämn kunskapsnivå. Han upplever 

att Scrum som arbetsmetod har gett en större frihet i valet av arbetsuppgifter och att det inte 

längre känns lika hårt styrt när det kommer till vem som gör vad. Arbetsuppgifterna är inte 

lika utpekade till en viss person, något han tycker ger stor flexibilitet och valfrihet. Vidare 
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upplever Bertil att kommunikationen, inom teamet, har blivit enklare. Innan frågades det mer 

på måfå men sedan Scrum infördes är det mer kommunikation inom teamet, i första hand. 

 

Den ökade kommunikationen inom teamet har enligt Bertil resulterat i en bättre 

kunskapsspridning inom teamet vilket han tycker är bra. Det är lättare att få kontroll på 

kunskapsspridningen i och med de uttalade teamen, jämfört med innan då det inte direkt fanns 

någon struktur. Samtidigt menar han att det finns en risk med den muntliga kommunikationen 

då det lätt kan bli missförstånd. Vidare tycker han att finns en viss svårighet i att fråga ”rätt” 

person, det vill säga den som har mest expertis inom det aktuella området. Det är inte säkert 

att den personen går att få tag på varför någon annan behöver tillfrågas, som kanske inte är 

bäst i ämnet vilket kan resultera i en lösning som inte nödvändigtvis är den mest optimala. 

Samtidigt menar Emil att det är diskussioner snarare än ett rätt svar som är det viktiga 

eftersom det kan leda in på en annan inriktning på problemet. Något som Emil anser vara 

grunden till varför en fråga ställs, det vill säga att få en annan vinkling av problemet.  

 

Vidare menar Adam att teamarbetet underlättar kommunikationen och chansen att lära sig av 

de andra. Han påpekar dock att det även tidigare gick att fråga vem som helst och betonar att 

det just är den ökade insynen som är bra. Det faktum att utvecklarna nu är ett team som ska ta 

ansvar för och utveckla projekt, menar han genererar kunskapsöverföring automatsikt på 

grund av antalet utvecklare i teamet. Bertil menar att den ökade strukturen som Scrum bidrar 

med, hjälper kunskapsöverföringen genom att utvecklarna kan ha fullt fokus på själva arbetet. 

Alla möten och rutiner är redan bestämda.  

 

5.3.1. Sprintplanering  

De sprintplaneringsmöten som jag var med på innehöll emellanåt mycket diskussion mellan 

de utvecklare som tillsammans, oftast i par, skulle bryta ner user stories till tasks, det vill säga 

tekniska specifikationer. Diskussionerna berodde oftast på att de var oeniga i hur user storyn 

skulle utvecklas eller att de inte hade uppfattat user storyn på ett likvärdigt sätt. I vissa fall 

blev det omfattande diskussioner utvecklarna sinsemellan samt mellan utvecklarna och 

produktägaren, ibland redan när produktägaren presenterade user stories. Något som oftast 

berodde på att dessa behövde klargöras och diskuteras igenom för att skapa en samstämmig 

uppfattning. När utvecklarna skulle skriva tekniska specifikationer till user stories 
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uppmanades de alltid, om de inte själva tog initiativ, till att blanda kompetens och erfarenhet i 

de par som de bildade för att skriva detta. 

 

Fredrik tycker att sprintplaneringen är den ceremoni i scrum som är den mest 

kunskapsgivande. Genom att bryta ner user stories till tekniska ”taskar”, vilka som nämnt 

dokumenteras skriftligt, samt estimera och diskutera ges en mer övergripande insikt i varje 

uppgift eftersom utvecklarna har olika kunskap och därmed olika infallsvinklar. Utvecklare 

som tidigare har arbetat med back-end får höra hur front-end utvecklarna resonerar, och vice 

versa, något som Fredrik tror är väldigt bra för just kunskapsöverföring.  

 

Även Ceasar anser att sprintplaneringen främjar kunskapsöverföring. Eftersom user stories 

ska brytas ner till tasks genom samarbete blir det ett direkt kunskapsutbyte där utvecklare med 

olika kunskap diskuterar för att tillsammans försöka komma fram till de tekniska lösningar 

som krävs för att skapa den user story som efterfrågas. På det viset, menar han, kan ny 

kunskap erhållas genom att en annan utvecklare delar med sig av sitt sätt att se på saken. 

Vidare användes post-it lappar för att dokumentera de tekniska specifikationerna, vilka 

utvecklarna sedermera arbetade utifrån under sprinten.  

 

5.3.2. Dagligt scrummöte 

Då jag var närvarande på scrumteamens dagliga scrummöten var det vanligtvis en snabb och 

effektiv redogörelse av utvecklarna om vad de hade arbetat med föregående dag och vad de 

skulle arbeta med under dagen samt om de fanns något som hindrade dem i deras arbete. 

Detta med hjälp av scrummastern som fördelade ordet, såg till att den givna tidsramen hölls 

och noterade hinder som behövde lösas. Om en utvecklare skulle börja arbeta med en ej 

påbörjad uppgift eller hade gjort klart en påbörjad uppgift, flyttades motsvarande post-it lapp 

på teamets sprint-tavla. På vissa dagliga scrummöten förekom relativt detaljerade 

redogörelser och diskussioner om user stories och tasks, vilket tog mycket tid och inte 

nödvändigtvis ledde fram till något.  

 

Ceasar tycker att det dagliga scrummötet är den bästa av alla ceremonier. Vidare nämner både 

Emil och Fredrik att de tycker det dagliga scrummötet är bra. Dock tycker Emil att nivån på 

det dagliga scrummötet inte är var den borde vara. Han menar att det känns som ett möte för 
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att flytta lappar snarare än för att diskutera hur vissa saker ska göras. Han nämner emellertid 

att det helt klart är en förbättring mot hur det tidigare har varit.  

 

Fredrik tycker att det dagliga scrummötet är bra på så sätt att samtliga teammedlemmar får 

veta projektets eller projektens status och problem som behöver lösas kommer upp till ytan. 

Hur dessa problem ska lösas är dock inget som diskuteras under det dagliga mötet varför han 

menar att det inte bidrar till kunskapsöverföring eller lärande. Däremot om problemet 

diskuteras efteråt, i en så kallad ”sidebar”, kan kunskapsöverföring ske genom att utvecklarna 

antingen i form av diskussion eller arbete, bidrar med sina olika kunskaper för att lösa 

problemet.  

 

5.3.3. Demonstration  

Två av utvecklarna tycker att demonstrationen är väldigt bra för kunskapsöverföring. Bertil 

menar att kritik eller feedback, som exempelvis ”sådär kan du inte göra”, kan framföras under 

demonstrationen, utan att det blir konstigt. Vidare menar han att det är enklare att ge feedback 

på något som faktiskt visas. Det blir då lättare att se hur den/de som utvecklat har tänkt, om 

det är rätt eller fel. Bertil menar även att det bästa vore om alla utvecklare, det vill säga från 

samtliga scrumteam, är med på respektive scumteams demonstrationer. Han påpekar dock 

problemtiken med att det skulle vara väldigt tidskrävande. I samband med vår dialog om 

demonstration tar han upp att det diskuterats om att scrumteamen ska testa varandras färdiga 

produkter i en timme, som en kontroll av att allt fungerar. Något han tycker är en god idé då 

han tror att det kommer resultera i kunskapsspridning och att de lär sig mycket. 

 

Emil påpekar att demonstrationerna är väldigt viktiga just för att det är en chans att få visa 

vad som producerats. Något han tycker har saknats tidigare. Tyvärr, menar han, är dessa 

demonstrationer bara för det egna scrumteamet. Han tycker att alla utvecklare borde gå på 

samtliga demonstrationer.   

 

Oftast läste scrummastern upp de user stories som scrumteamet åtagit sig under sprinten vilka 

efterhand demonstrerades på storbildsskärm. Under tiden som utvecklarna visade vad de 

åstadkommit i sprinten upptäckte de, i vissa fall, funktioner som inte fungerade eller inte 

stämde med kundens önskemål. Ibland påpekade produktägaren funktioner som behövde 

förbättras och vid ett tillfälle hade produktägaren och utvecklarna olika uppfattning om en 
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funktion vilket resulterade i en liten diskussion. Vid något tillfälle visades de nya 

funktionerna i förhållande till de gamla, för att tydliggöra skillnaden mellan den gamla 

funktionen och den nya. 

  

5.3.4. Sprintåterblick 

Genom återblicksmötet ges scrumteamen möjlighet att förbättra sitt arbete och sin 

arbetsprocess i nästa sprint. Återblicksmötet har inletts med att respektive teammedlem i 

scrumteamet först har fått säga något positivt till en annan teammedlem angående dennes 

insats under den gångna sprinten. Därefter har scrumteamet reflekterat över 

förbättringsåtgärder som sedan med hjälp av scrummastern har analyserats för att den 

grundläggande orsaken till problemet eller problemen ska hittas och kunna åtgärdas. Något 

som sedan utförs under kommande sprint. Ett av teamen diskuterade under ett av deras 

sprintåterblicksmöte att de ville ha en mail-lista i teamet, något som därefter skapades av en 

av teammedlemmarna. Vidare skapade samma team även två wikis efter att de under ett 

sprintåterblicksmöte konstaterade att en wiki för dokumentering av tekniska åtgärder vore bra. 

På så vis kan utvecklarna i övriga scrumteam se hur just detta scrumteam har löst olika 

problem. 

 

Bertil tycker att återblicken kan fungera som ett bra tillfälle för kunskapsöverföring. Genom 

att ta upp och diskutera något som under den gångna sprinten inte fungerat så bra, ges 

möjlighet till förbättring i nästa sprint. Han påpekar betydelsen av att denna möjlighet 

inträffar kontinuerligt och arbetet därför aldrig är låst, vilket han tycker är väldigt bra. Saker 

som inte fungerar blir således inte långvariga. En annan utvecklare upplever inte att 

återblicken bidrar till kunskapsöverföring. Han menar däremot att processer för 

kunskapsöverföring, som exempelvis dokumentation, kan diskuteras på detta möte. Genom att 

granska den gångna sprinten kan brister upptäckas, vilka genom åtgärder kan leda till 

förbättringar i nästkommande sprint.  

 

5.3.5. Co-location  

Som mest sitter fyra av teammedlemmarna i respektive scrumteam tillsammans. Bertil, Adam, 

Emil, David och Fredrik tycker det är väldigt viktigt att scrumteamen sitter i varsitt teamrum. 

Bertil menar att det agila arbetssättet bygger på muntlig kommunikation varför 

samlokalisering är av yttersta vikt, annars blir det svårt att prata med varandra. Själv försöker 
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han hela tiden snappa upp vad som händer runt omkring, hålla koll och känna av om arbetet 

för kollegorna går bra eller dåligt genom att lyssna samtidigt som han själv arbetar. Något 

som han menar påvisar vikten av att samtliga teammedlemmar är på plats i samma rum. 

 

Adam menar att det skulle bli mer effektivt om alla teammedlemmar satt i samma rum, i 

synnerhet kommunikationen. Även om det inte tar så lång tid att gå till det andra rummet där 

de övriga teammedlemmarna sitter så är det ändå en förflyttning som måste göras, vilket så 

klart känns längre än att ha kollegorna mittemot. Något som även David påpekar. Adam 

menar vidare att de två utvecklarna i hans scrumteam som inte sitter i rummet med de övriga 

fyra, kanske skulle fråga mer än vad de gör nu om hela teamet satt tillsammans. Han tror att 

det kanske kan kännas lite jobbigt för vissa att gå mellan rummen, men vet inte om det är så. 

Sammanfattningsvis tror han att det skulle kunna bli bättre om hela scrumteamet sitter 

tillsammans, just för att det blir lättare att fråga småsaker. Det skulle enligt Adam få en 

positiv inverkan och problem skulle kunna lösas snabbare.  

 

Även Emil menar att det skulle bli bättre om varje scrumteam har ett rum var. Hur mycket 

bättre tycker han dock är svårt att uttala sig om eftersom det inte går att mäta, men det skulle 

gå snabbare att jobba. Samtidigt menar han att det kanske vore mer idealiskt om de utvecklare 

som för tillfället jobbar tillsammans med user stories för ett sepcifikt projekt eller en kund 

sitter tillsammans snarare än hela scrumteamet, för att undvika att störa övriga. Vidare menar 

han att den kunskapsöverföring som scrumteamet har idag inte påverkas av att de sitter en bit 

ifrån varandra. Däremot skulle den kunskapsöverföring som inte finns, det vill säga den som 

skulle öka och säkert höja kvaliteten väldigt mycket genom snabba, enkla småfrågor, kunna 

lösas på ett smidigare sätt (Emil). 

 

David tycker att företaget gjort det bästa av situationen men att det så klart skulle vara bättre 

om hela scrumteamet satt tillsammans. Då skulle då bli lättare att fråga en utvecklare som 

arbetar med front-end eftersom det är dem som för tillfället sitter i ett annat rum (David). 

Fredrik skulle också vilja att alla i scrumteamet sitter i samma rum, men tycker att det ändå 

fungerar bra då han är en av dem som sitter med tre andra teammedlemmar. Han kan dock 

tänka sig att de som inte sitter med scrumteamet inte tycker att det är så bra. Samtidigt 

ifrågasätter Fredrik värdet av att hålla på och ändra för att alla ska få sitta tillsammans.  
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5.4. Hinder för kunskapsöverföring på EC när Scrum används som arbetsmetod 
Under intervjuerna blev det tydligt att utvecklarna upplever främst ett hinder vad gäller 

kunskapsöverföring då Scrum används som arbetsmetod. Nedan beskrivs detta hinder i form 

av en berättande text baserad på utvecklarnas uttalande.  

 

5.4.1. Ingen kunskapsöverföring mellan scrumteamen  

Nästan alla utvecklare upplever att (den ej befintliga) kunskapsspridningen mellan 

scrumteamen är ett problem. Bertil menar att det måste finnas en process för att sprida 

kunskap mellan teamen. Han tycker det är av störst vikt att alla är med på alla 

demonstrationer, något som han dock inser är tidskrävande. Även Adam tycker att 

kunskapsspridningen mellan scrumteamen kan vara bättre. Dock är han osäker på hur mycket 

det skulle tjäna till om det är så att scrumteamen utvecklar på olika plattformar.  

 

Emil menar att det vore bra om verksamheten också sågs som en matrisorganisation för att 

öka kunskapsspridningen mellan scrumteamen. Detta genom att lyfta de som har en viss 

kompetens. Exempelvis låta front-end-utvecklarna hålla ihop och ha en träff per månad där de 

kan diskutera och utbyta kunskap och sätta upp en målstrategi för sitt område. Och att det då 

finns avsatt tid för sådana möten. Emil tycker även att demonstrationerna bör hållas för alla 

utvecklare, och om det blir aktuellt med mindre ”kompetensteam” skulle också dessa kunna 

ha demonstrationer för resten av utvecklarna. Något han menar skulle kunna lyfta hela 

företaget genom skapandet av en gemensam riktning. Vidare anser han att det finns en risk att 

scrumteamen utvecklar liknande saker helt åt olika håll när två scrumteam utvecklar på 

samma plattform, utan att veta vad det andra scrumteamet gör. Därför anser Emil att det bör 

finnas en starkare koppling mellan scrumteamen. Även Fredrik menar att någon typ av forum 

som främjar diskussioner mellan scrumteamen måste tas fram. Samtidigt menar han att han 

vet vem han ska fråga i de andra scrumteamen angående specifika problem.  

 

David tycker att det vore bra om det på något sätt framgår vad de andra teamen har arbetat 

med under sina sprintar, vad som har hänt, vad de har gjort i installationen eller projektet och 

vilka problem de har stött på. Något han menar inte behöver ta många minuter och gärna får 

ske muntligt. På så vis får alla en uppfattning om vilka problem som har funnits och att de har 

lösts. Övriga utvecklare vet sedan var de ska hämta den kunskap som krävs för att lösa sådana 

problem, om så behövs. Vidare menar David att det så klart alltid är bra om detta finns 
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nerskrivet någonstans men att det då kan vara svårt att hitta, varför muntlig kommunikation är 

bättre samtidigt som det är lättare att komma ihåg när någon berättar.  
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6. Scrum - ett stöd för kunskapsöverföring?  
Med bakgrund i att allt fler organisationer inom mjukvaruindustrin anammar agila metoder, i 

synnerhet Scrum, samtidigt som medarbetarnas kunskap kan sägas utgöra grunden för en 

organisations konkurrenskraft, bör det vara av intresse för organisationer inom 

mjukvaruindustrin att veta huruvida Scrum kan användas som ett stöd för 

kunskapsöverföring. Därför har syftet med denna studie varit att undersöka om och hur 

kunskapsöverföring mellan utvecklare möjliggörs då en organisation inom mjukvaruindustrin 

använder Scrum som arbetsmetod. För att kunna besvara syftet ställdes huvudfrågan: Hur 

möjliggör Scrum för kunskapsöverföring mellan utvecklare? 

 

Efter en teoretisk genomgång av kunskap, kunskapsöverföring, kontexten för 

kunskapsöverföring och Scrum, presenterades en analysmodell (se figur 4 s. 28) vilken visade 

den förväntade kopplingen mellan Scrum och teorierna om kunskap, kunskapsöverföring samt 

kontexten för kunskapsöverföring. Enligt denna förväntades sprintplanering, demonstration 

och sprintåterblick fungera som ”dialoguing ba” och således främja externalisering. Det 

dagliga scrummötet förväntades inte utifrån teorin om kunskap, kunskapsöverföring och 

kontexten för kunskapsöverföring stödja kunskapsöverföring, ej heller fungera som något ba. 

Vidare förväntades co-location stödja socialisering eftersom ett scrumteams gemensamma 

utrymme kan liknas vid ”originating ba”. I nedanstående text kommer dessa förväntningar 

analyseras utifrån den givna analysmodellen, med hänsyn till studiens delfrågor: (i) var sker 

kunskapsöverföring i Scrum? (ii) vilken typ av kunskap sprids i Scrum? och (iii) vad kan 

hindra kunskapsöverföringen då Scrum används som arbetsmetod? 

 

6.1. Kunskapsöverföring i sprintplaneringen? 
Sprintplaneringen är som nämnt ett planeringsmöte där utvecklarna tillsammans ska avgöra 

hur många user stories de hinner utveckla under sprinten samt estimera funktionernas 

omfattning. Därefter ska de specificera funktionerna tekniskt. (Björkholm & Brattberg 2010; 

Schwaber & Sutherland 2011) Enligt Thomas (2014) kan detta med fördel göras genom att 

utvecklarna i par diskuterar och skriver ”tasks” för att därefter redogöra för och möjligtvis få 

input av övriga utvecklare. Således ställs det krav på att utvecklarna för en dialog såväl som 

dokumenterar de tekniska specifikationerna. 
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Utifrån teorin om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring ledde 

detta till en förväntan om att utvecklarna under sprintplaneringen översätter sin tysta kunskap 

till explicit kunskap (Nonaka et al. 2000) då de ska uttrycka, förklara och motivera sina val. 

Samtidigt ska ett scrumteam enligt teorin om Scrum, vara en sammansättning av utvecklare 

med olika kunskap och kompetens (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 

2011). Med utgångspunkt i teorin om kontexten för kunskapsöverföring förväntades 

sprintplaneringen därför utgöra ”dialoguing ba” och således fungera som ett främjande forum 

för externalisering. Detta eftersom det enligt kunskapsteorin är fördelaktigt om individerna i 

”dialoguing ba” har olika kunskap och kompetens samtidigt som de tillsammans utgör ett 

team (Nonaka et al. 2000). Därtill förväntades sprintplaneringen utgöra ett indirekt stöd för 

internalisering i och med att utvecklarnas explicita kunskap kan göras tyst och personifierad 

då de arbetar praktiskt med taskarna. I följande text analyseras huruvida empirin stämmer 

med de teoretiska förväntningarna på sprintplaneringen vilket belyser dessa delfrågor: (i) var 

sker kunskapsöverföring i Scrum? och (ii) vilken typ av kunskap sprids i Scrum?  

 

Empirin visar att det i sprintplaneringen förekommer diskussioner vilket i det här fallet oftast 

berodde på att utvecklarna var oeniga angående hur en user story skulle utvecklas och därmed 

specificeras tekniskt. Enligt en av utvecklarna bidrar detta till ett direkt kunskapsutbyte 

eftersom utvecklare med olika kunskap diskuterar för att tillsammans försöka komma fram till 

de tekniska lösningar som krävs för att skapa den user story som efterfrågas. Genom att en 

utvecklare redogör för hur denne, baserat på sin egen kunskap, skulle ha utvecklat en user 

story, ges övriga utvecklare ett nytt perspektiv som för dem kan resultera i ny kunskap. 

Vidare dokumenteras de tekniska specifikationerna på post-it lappar som sedan finns används 

som under sprintens gång. 

 

I vissa fall blev det omfattande diskussioner utvecklarna sinsemellan vilket till slut resulterade 

i en för dem gemensam uppfattning om hur en viss funktion skulle utvecklas. I andra fall hade 

utvecklarna liknande åsikter från början eller så räckte det med en mindre förklaring och 

motivering från en utvecklare till en annan för att en gemensam förståelse skulle uppnås. De 

diskussioner som uppstod kan antas bero på att utvecklarna i scrumteamen, vilka är 

sammansatta i enlighet med teorin om Scrum, har olika kunskap, kompetens och erfarenhet. 

Vissa utvecklare har helt enkelt mer kunskap om ett specifikt område och mindre kunskap om 

ett annat vilket kan ses som en naturlig följd av den tidigare uppdelningen som var baserad på 

områdeskunskap. Utvecklare som tidigare har arbetat med back-end får höra hur front-end-
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utvecklarna resonerar och vice versa vilket en av utvecklarna upplever som väldigt bra för just 

kunskapsöverföring eftersom andras infallsvinklar bidrar till en mer övergripande insikt.  

 

Det empiriska materialet stödjer således förväntningarna och visar att det i sprintplaneringen 

förekommer kunskapsöverföring då user stories ska brytas ner till tasks. Det kan därmed 

konstateras att sprintplaneringen främjar externalisering genom att fungera som ”dialoguing 

ba”. Sett ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv är det utvecklarnas tysta kunskap som görs 

explicit genom att den artikuleras och formuleras på ett sätt som blir förståeligt för övriga 

(Nonaka et al 2000; Nonaka et al 2006). Då utvecklarna inte förstår varandra, varandras 

perspektiv eller liknande, tvingas de formulera och uttrycka sig på ett sätt som får övriga att 

förstå vad som menas. På så vis formaliseras utvecklarnas tysta kunskap och genom 

diskussioner som berör flera perspektiv kan utvecklarna utveckla gemensamma termer och 

koncept (Nonaka et al 2000; Nonaka et al 2006). Vidare bekräftades även sprintplaneringens 

förväntning om ett indirekt stöd för internalisering. Det innebär allstå att de tekniska 

specifikationerna som utvecklarna skriver, utgör en typ av dokumentation av utvecklarnas 

explicita kunskap, i detta fall post-it lappar. När en teammedlem sedermera, i det dagliga 

arbetet, tar sig an en task kan den tekniska specifikationen bidra med ny kunskap genom det 

praktiska arbetet. Att utföra en task i praktiken innebär nämligen att den explicita kunskapen 

internaliseras genom erfarenhet och reflektion. (Nonaka et al. 2006)  

 

6.2. Kunskapsöverföring i det dagliga scrummötet? 
Enligt teorin om Scrum är det dagliga scrummötet ett tidsbegränsat möte som syftar till att 

synkronisera utvecklingsteamet. Något som sker genom att respektive utvecklare för övriga, 

ska redogöra för (i) vad som har gjorts sedan förra mötet (ii) vad som ska göras fram till nästa 

möte, det vill säga dagens arbete och (iii) vilka hinder som finns. (Björkholm & Brattberg 

2010; Schwaber & Sutherland 2011) Därtill konstateras det i teorin om Scrum att avsikten 

med det dagliga scrummötet är att förbättra teamets kommunikation och kunskapsnivå 

avseende projektet (Schwaber & Sutherland 2011).  

 

Sett till teorierna om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring 

kunde dock ingen direkt förväntan om att en utvecklare under det dagliga scrummötet överför 

sin existerande kunskap till övriga utvecklare urskiljas. Även om tvåvägskommunikation är 

en viktig del i både externalisering och ”dialoguing ba” (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 
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2006) och något som krävs för att samordna och planera, blev förväntningen att det dagliga 

scrummötet fungerar som en uppdatering av projektets fortskridning (Björkholm & Brattberg 

2010; Schwaber & Sutherland 2011) snarare än ett forum för kunskapsöverföring. I följande 

text analyseras huruvida empirin stämmer med de teoretiska förväntningarna på det dagliga 

scrummötet vilket belyser dessa delfrågor: (i) var sker kunskapsöverföring i Scrum? och (ii) 

vilken typ av kunskap sprids i Scrum?  

 

Empirin visar att de dagliga scrummötena vanligtvis var en snabb och effektiv redogörelse av 

utvecklarna om vad de hade arbetat med föregående dag, vad de skulle arbeta med under 

dagen och om det fanns något som hindrade dem i deras arbete. Detta förmedlades med hjälp 

av scrummastern som fördelade ordet, såg till att den givna tidsramen hölls samt noterade 

hinder som behövde lösas. Under vissa dagliga scrummöten redogjorde några utvecklare 

relativt detaljerat för de tre punkterna. Dessa redogörelser om user stories och tasks kunde ta 

mycket tid och ledde inte nödvändigtvis fram till något.  

 

En av utvecklarna påpekade att det dagliga scrummötet är bra på så sätt att samtliga 

teammedlemmar får veta projektets eller projektens status samtidigt som problem som 

behöver lösas kommer upp till ytan. Däremot ansågs det inte bidra till kunskapsöverföring 

eftersom en diskussion om hur dessa problem ska lösas inte diskuteras under det dagliga 

mötet. Istället görs då en ”sidebar” där problemet diskuteras av berörda utvecklare vilket i så 

fall kan komma att utgöra ett forum för kunskapsöverföring, antingen i form av diskussion 

eller i form av gemensamt arbete och gemensamma erfarenheter. 

 

Det empiriska materialet stödjer således förväntningarna och visar att det dagliga scrummötet 

inte direkt bidrar till kunskapsöverföring. Det kan snarare ses som ett möte för 

informationsspridning där utvecklarna utifrån vad de berättar under det dagliga scrummötet 

kan upptäcka oklarheter eller hinder vad gäller de funktioner de ska utveckla. Ty vanligtvis 

var scrumteamens dagliga scrummöten en snabb och effektiv redogörelse av utvecklarna 

angående vad de hade arbetat med föregående dag och vad de skulle arbeta med under dagen 

samt om de fanns något som hindrade dem i deras arbete. Denna redogörelse visade sig bidra 

till uppdagande av problem vilket i sin tur kunde leda till en ”sidebar” där de utvecklare som 

berördes av det eventuella problemet diskuterade hur ett särskilt problem skulle lösas. Det 

dagliga scrummötet kan därför ses som ett tillfälle att upptäcka kunskapsluckor inom 

scrumteamet snarare än ett forum för kunskapsöverföring mellan utvecklarna.  
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6.3. Kunskapsöverföring i demonstrationen? 
Demonstrationen beskrivs i teorin som ett tillfälle för utvecklarna att visa och få återkoppling 

på det dem utvecklat (Björkholm & Brattberg 2010) vilket utifrån teorierna om kunskap, 

kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring har en tydlig koppling till 

externalisering och ”dialoguing ba”. Detta eftersom utvecklarnas tysta kunskap presenteras i 

form av en produkt samtidigt som intressenterna tillåts ge direkt feedback (Nonaka et al. 

2000) på det som utvecklats. Vidare belyser teorin om Scrum, att återkoppling från 

produktägaren (Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011) i form av tyst 

kunskap, exempelvis önskemål som denne inte själv kan sätta ord på, kan göras explicit 

(Nonaka et al. 2000) av utvecklarna i form av tekniska definitioner och beskrivningar. Enligt 

teorierna om kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring förväntades 

demonstrationen därför utgöra ”dialoguing ba” och således främja överföring av utvecklarnas 

tysta kunskap i form av bilder, koncept eller en produkt (Nonaka et al. 2000). I följande text 

analyseras huruvida empirin stämmer med den teoretiska förväntningen på demonstrationen 

vilket belyser dessa delfrågor: (i) var sker kunskapsöverföring i Scrum? och (ii) vilken typ av 

kunskap sprids i Scrum?  

 

I empirin framgår det att demonstrationen, enligt två av utvecklarna, fungerar som ett väldigt 

bra forum för kunskapsöverföring. En av utvecklarna påpekade att kritik eller feedback, som 

exempelvis ”sådär kan du inte göra”, kan framföras under demonstrationen, utan att det blir 

konstigt. Enligt honom utgör demonstrationen ett forum som förenklar feedback eftersom en 

faktisk produkt visas. Det blir då lättare att se hur den/de som utvecklat en viss funktion har 

tänkt och om det är rätt eller fel utifrån en viss standard eller den egna kunskapen. Det kunde 

observeras att utvecklarna själva ibland upptäckte funktioner som inte fungerade som det var 

tänkt eller att dessa behövde förbättras, under tiden som de visade vad som producerats. Detta 

löstes då antingen direkt av den som demonstrerade eller genom dialog utvecklarna emellan. 

Ibland påpekade även produktägaren funktioner som behövde förbättras för att uppfylla 

kundens önskemål. Uppstod det oklarheter kring vad som behövde åtgärdas kunde dessa redas 

ut omedelbart eftersom hela teamet var samlat vilket tillät dialog mellan samtliga parter.  

 

Utifrån det empiriska materialet kan det alltså konstateras att utvecklarna genom 

demonstrationen kan överföra sin kunskap. Detta eftersom de ges möjlighet att fråga 

angående funktioner som utvecklats. Något som exempelvis kan förekomma då en utvecklare 

inte varit direkt involverad i den funktion eller de funktioner som utvecklats. Fallet kan 
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naturligtvis även vara att en utvecklare har synpunkter som denne vill framföra och diskutera i 

syfte att förbättra funktionen. Oavsett är det ett tillfälle för den eller de utvecklare som 

utvecklat funktionen att redogöra för och motivera sitt arbete. Tyst kunskap sprids på så vis 

mellan utvecklarna genom att övriga utvecklare tar del av andras tysta kunskap då den 

uttrycks i ord samtidigt som det faktiska resultatet visas (Nonaka et al 2000; Nonaka et al. 

2006). Genom att förklara tyst kunskap som, i och för sig gjorts explicit i form av en funktion, 

blir utvecklarna också varse deras egna tysta kunskap, något som inte nödvändigtvis är känt 

för dem själva trots att den redan uttryckts i en produkt. 

 

6.4. Kunskapsöverföring i sprintåterblicken? 
Teorin beskriver sprintåterblicken som ett möte där scrumteamet ges möjlighet att granska 

och förbättra den gångna sprintens arbete genom att ta fram förslag på förbättringsåtgärder 

(Björkholm & Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011). Följaktligen krävs det, precis 

som i sprintplaneringen, att utvecklarna diskuterar och för en dialog. Utifrån teorin om 

kunskap, kunskapsöverföring och kontexten för kunskapsöverföring förväntades därför 

sprintåterblicken utgöra ett forum för utvecklarna att dela sina mentala modeller och 

färdigheter genom att omvandla dessa till gemensamma termer och koncept (Nonaka et al. 

2000; Nonaka et al. 2006) i syfte att förbättra arbetet (Björkholm & Brattberg 2010). Den 

teoretiska förväntningen var alltså att sprintåterblicken främjar externalisering genom att 

fungera som ”dialoguing ba” (Nonaka et al. 2000). I följande text analyseras huruvida empirin 

stämmer med den teoretiska förväntningen på sprintåterblicken vilket belyser dessa delfrågor: 

(i) var sker kunskapsöverföring i Scrum? och (ii) vilken typ av kunskap sprids i Scrum?  

 

Empirin visade att sprintåterblicken används för att reflektera över förbättringsåtgärder vilka 

med hjälp av scrummastern analyseras för att den grundläggande orsaken till problemet eller 

problemen ska hittas och kunna åtgärdas. Det uttrycktes i empirin att återblicken är ett tillfälle 

för diskussion kring det som under den gångna sprinten inte fungerat så bra. Samtidigt 

påpekades betydelsen av att denna möjlighet inträffar kontinuerligt och att arbetet därför 

aldrig blir låst, vilket ansågs vara väldigt bra då det öppnar upp för förbättringsmöjligheter 

med jämna mellanrum.  

 

Vidare framgick det av empirin att ett av teamen under ett sprintåterblicksmöte bestämde att 

de skulle skapa en mail-lista för det egna teamet, vilket sedermera skapades av en 
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teammedlem. Med hjälp av denna kan kunskap i explicit form spridas inom teamet (Nonaka 

et al. 2000). Vidare skapade samma team även två wikis efter att de under ett 

sprintåterblicksmöte konstaterade att en wiki för dokumentering av tekniska åtgärder vore bra. 

De menade att utvecklarna i övriga scrumteam då kan se hur just deras scrumteam har löst 

olika problem. Något som naturligtvis även kan användas av det egna scrumteamets 

medlemmar. Att dokumentera hur en viss uppgift har lösts möjliggör för en annan utvecklare 

att vid ett annat tillfälle använda sig av dokumentationen då denna själv saknar den kunskap 

som krävs. Det handlar alltså om explicit kunskap som med hjälp av informationsteknologi 

kan överföras till andra (Nonaka et al. 2000).  

 

Utifrån empirin kan det konstateras att återblicksmötet inte är ett forum för direkt 

kunskapsöverföring. Däremot visade det sig att sprintåterblicken indirekt kan leda till 

kunskapsöverföring genom att utvecklarna själva noterar att stöd behövs. I detta fall 

utvecklades sådana stöd med hjälp av informationsteknologi vilket möjliggör för överföring 

av explicit kunskap utvecklarna emellan (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 2006)  

 

6.5. Kunskapsöverföring genom co-location? 
Som nämns i teorin om Scrum förespråkas co-location (Björkholm & Brattberg 2010). 

Utvecklarna i ett scrumteam uppmanas att sitta tillsammans för att på så vis förbättra 

samarbetet och möjliggöra för snabba frågor, diskussion och hjälp mellan utvecklarna 

(Björkholm & Brattberg 2010). Utifrån teorin om kunskap och kunskapsöverföring 

förväntades co-location stödja socialisering inom teamet eftersom samarbete i ett gemensamt 

rum möjliggör för utvecklarna att observera varandra och dela erfarenhet genom praktik 

(Nonaka et al. 2000). Således förväntades co-location även fungera som ”originating ba” 

utifrån den teori som beskriver kontexten för kunskapsöverföring. Detta eftersom ”originating 

ba” utgör en kontext där tyst kunskap, exempelvis erfarenheter, känslor och mentala modeller, 

delas mellan individer genom face-to-face interaktioner (Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 

2006). I följande text analyseras huruvida empirin stämmer med de teoretiska förväntningarna 

angående co-location och således belyses dessa delfrågor: (i) var sker kunskapsöverföring i 

Scrum? och (ii) vilken typ av kunskap sprids i Scrum?  

 

Empirin visade att respektive scrumteam som mest har fyra teammedlemmar samlade i 

samma rum. Något som utvecklarna inte såg som positivt. Det framkom att samlokalisering 
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möjliggör för utvecklare att snappa upp vad som händer runt omkring, hålla koll och känna av 

om arbetet för kollegorna går bra eller dåligt. Utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv 

beskriver detta en möjlighet för utvecklarna att dela tyst kunskap genom observation och 

praktisk erfarenhet samtidigt som känslor och psykoemotionella reaktioner kan uppfattas 

(Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 2006).  

 

Vidare uttryckte några utvecklare att kunskapsöverföringen som inte sker säkerligen skulle 

främjas genom ett gemensamt rum. Om de två utvecklare som inte sitter tillsammans med 

resten av scrumteamet skulle sitta i samma rum skulle kunskapsöverföringen antagligen öka 

genom att fler frågor skulle kunna ställas. Även om det inte tar så lång tid att gå till det rum 

där övriga teammedlemmar sitter, så är det ändå en förflyttning som måste göras. I dagsläget 

skulle det, enligt några utvecklare, kunna vara så att de två utvecklare, i respektive 

scrumteam, som inte sitter tillsammans med resterande teammedlemmar undviker att fråga 

småsaker på grund av att det känns jobbigt att resa sig och gå till ett annat rum. Att döma av 

empirin skulle en total samlokalisering för ett scrumteam antagligen främja småfrågor vilka i 

sin tur skulle kunna leda till kunskapsöverföring mellan utvecklarna. En utvecklare uttryckte 

detta som att det handlar om att främja den kunskapsöverföring som inte finns.  

 

Utifrån teorierna om kunskap kan det således konstateras att co-location stödjer socialisering 

och ”originating ba”. Den teoretiska förväntningen om att co-location utgör ”originating ba” 

och stödjer socialiseringsprocessen bekräftas följaktligen av empirin. Dock brister 

”originating ba” i detta fall för respektive scrumteam eftersom inget av scrumteamen har ett 

rum som inrymmer samtliga teammedlemmar.  

 

Hittills visar alltså studien att kunskapsöverföring sker i två av Scrums ceremonier, 

sprintplanering och demonstration, samt genom co-location som främjar socialisering. Vidare 

antyder empirin att det dagliga scrummötet kan resultera i en ”sidebar” som i sin tur kan leda 

till kunskapsöverföring, liksom sprintåterblicken indirekt leder till kunskapsöverföring genom 

förbättring av arbetssättet. Slutligen utgör sprintplaneringen ett indirekt stöd för ”exercising 

ba” och internalisering eftersom de tekniska specifikationerna kan leda till att utvecklarna 

genom praktiskt arbete och erfarenhet erhåller ny kunskap. Nedan återges den ursprungliga 

analysmodellen med en grön markering för de förväntningar som enligt empirin har bekräftats 

och en röd för den som inte bekräftades. Eftersom det dagliga scrummötet och 

sprintåterblicken enligt empirin endast visade sig bidra till indirekt kunskapsöverföring skrivs 
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dessa i grå text, precis som sprintplaneringen nere till vänster. Notera att sprintåterblicken 

visade sig bidra till en annan typ av kunskapsöverföring än den som förväntades. 

 
 

 

 

Figur 7. Scrums faktiska stöd för kunskapsöverföring och ba. 

 

 

6.6. Hinder för kunskapsöverföring då Scrum används som arbetsmetod 
Enligt Szulanski (2000) är organisationer inte alltid medvetna om vad de vet vilket även Ruhe 

& Bomarius (2000) belyser då han menar att hjulet ofta uppfinns på nytt. Med utgångspunkt i 

Szulanskis (2000) resonemang om att en potentiellt värdefull kunskapstillgång någonstans 

inom en organisation inte nödvändigtvis innebär att andra delar av organisationen kan nyttja 

denna kunskap, har det inom ramen för denna studie funnits en öppenhet att uppmärksamma 

eventuella hinder för kunskapsöverföring som beror på Scrum. Även om det primära syftet i 

denna studie är att utreda om och hur Scrum kan möjliggöra för kunskapsöverföring är det 

relevant att veta om metoden också kan utgöra ett hinder eftersom ett eventuellt sådant då kan 

tas hänsyn till och möjligtvis underlättas med hjälp av lämpliga åtgärder. I följande text 

analyseras det empiriska materialet utifrån den tredje delfrågan: vad kan hindra 

kunskapsöverföringen då Scrum används som arbetsmetod? 
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6.6.1. Ingen kunskapsöverföring mellan flera scrumteam  

Det blev under intervjuerna tydligt att utvecklarna upplever ett hinder vad gäller 

kunskapsöverföring då Scrum används som arbetsmetod. Enligt empirin menade alla utom en 

utvecklare att den obefintliga kunskapsspridningen mellan scrumteamen är ett problem. 

Scrum som metod har nämligen inget uttalat stöd då den tillämpas med flera scrumteam. 

Metoden och dess ramverk beskrivs av både Björkholm & Brattberg (2010) och Schwaber & 

Sutherland (2011) utifrån ett scrumteam. Därav inkluderar inte teorin om Scrum något stöd 

för samarbete mellan flera scrumteam. Ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv blir följden av en 

obefintlig eller bristfällig kunskapsöverföring mellan scrumteamen att den organisatoriska 

kunskapsöverföringen, som enligt Chau et al. (2003) är av en av anledningarna till varför 

kunskapsöverföring behövs, inte utvecklas. Varken den tysta eller den explicita kunskapen 

(Nonaka 1994; Nonaka et al. 2000) som finns inom respektive scrumteam sprids alltså inte 

utanför teamets gränser som en konsekvens av Scrum.  

 

Det framgår i empirin att utvecklarna tycker det obefintliga stödet för kunskapsöverföring 

mellan scrumteamen är ett problem. De ser gärna att en uttalad strategi som möjliggör för 

kunskapsspridning mellan scrumteamen tas fram. Något som enligt utvecklarna själva skulle 

kunna innebära att alla utvecklare är med på alla demonstrationer och att verksamheten även 

ses som en matrisorganisation vilket kan lyfta de utvecklare som har en viss kompetens. 

Exempelvis skulle front-end-utvecklare kunna hålla ihop genom träffar på bestämd tidsbasis 

där de kan diskutera och utbyta kunskap samt sätta upp en målstrategi för just sitt område. 

Sett till teorin om Scrum ska en team-medlem vara både specialist och generalist vilket även 

benämns som att denne har en T-formad kompetens snarare än en I-formad (Björkholm & 

Brattberg 2010; Schwaber & Sutherland 2011). Även om det i teorin alltså inte finns ett 

uttalat stöd för hur specialistkompetensen ska bibehållas eller utvecklas, förespråkas det 

uttryckligen att den ska finnas. Med det inte sagt att specialistkompetensen försvinner på 

grund av Scrum, men av naturliga skäl kan det vara svårt att utveckla och bevara denna då det 

inte finns givna team för specialistområden. Utifrån den teoretiska beskrivningen av Scrum 

får det alltså antas att metoden helt enkelt får anpassas utifrån varje enskild verksamhet och 

de behov som finns.  

 

I kapitel två påpekades vikten av kunskapsöverföring inom ramen för mjukvaruutveckling där 

ett flertal viktiga aspekter nämndes vilka kan kopplas till denna problematik. Bland annat 

konstaterar Chau et al. (2003) att utvecklarnas tysta kunskap måste fångas upp och föras 
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samman för att skapa en organisatorisk kunskapsbas. Då Scrum används som arbetsmetod kan 

det konstateras att detta endast sker inom varje scrumteam. Kunskapsspridningen mellan 

utvecklarna i de olika scrumteamen har alltså på grund av Scrum som metod, inget stöd. Detta 

skulle dock kunna åtgärdas med de idéer som utvecklarna själva tog upp under intervjuerna.  

 

Slutligen visade empirin att det även finns ett intresse av att veta vad övriga scrumteam har 

arbetat med under sina sprintar. Genom en kort genomgång från respektive scrumteam skulle 

alla kunna få en uppfattning om vad som har hänt, vad som gjorts i installationen eller 

projektet och vilka problem som det aktuella scrumteamet stött på. På så vis skulle samtliga 

utvecklare bli varse de problem som eventuellt har funnits och blivit lösta vilket i sin tur 

skulle kunna bidra med en vetskap om var en viss typ av kunskap finns att hämta.  

 

Ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv verkar det som att det är en överföring av övriga 

scrumteams tysta och explicita kunskap (Nonaka 1994; Nonaka et al. 2000; Nonaka et al. 

2000) som efterfrågas. Något som skulle kunna stödjas av ”systemising ba” och kombinering 

eftersom det skulle innebära att explicit kunskap överförs med hjälp av informationsteknologi 

och således kan tas emot av flertalet utvecklare. Eller ”exercising ba” och internalisering 

eftersom det skulle innebära att explicit kunskap i form av skrivna manualer kan hjälpa en 

enskild utvecklare genom att denne omvandlar den explicita kunskapen till sin egna tysta 

kunskap genom ”learning by doing”. 
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7. Slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka om och hur kunskapsöverföring mellan utvecklare 

möjliggörs då en organisation inom mjukvaruindustrin använder Scrum som arbetsmetod. I 

inledningen nämndes att Drucker redan 1959 talade om en ny typ av arbetstagare, däribland 

den dåtida mjukvaruutvecklaren, som använder sin kunskap för att analysera problem, 

utveckla produkter eller designa lösningar. Enligt Drucker (1959) är det i den typen av 

organisation ledningens uppgift att göra kunskap mer produktiv genom att bistå med en 

arbetsmiljö där kunskapen verkligen kan nyttjas. Denna studie visar, utifrån de restriktioner 

av generaliserbarhet som tidigare diskuterats, att Scrum sett ur ett kunskapsperspektiv, 

möjliggör för vissa typer av kunskapsöverföring mellan utvecklare inom ett scrumteam. 

Studien ger således en indikation om att en organisations ledning genom att implementera 

Scrum, bistår med en arbetsmiljö som gynnar kunskapsöverföring.  

 

Figuren nedan visar vilken typ av kunskapsöverföring och ba som möjliggörs genom Scrum, 

med fokus på metodens ceremonier och co-location. Grön färg påvisar ett uttalat stöd medan 

den gula färgen indikerar ett indirekt stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 8. Scrum som möjliggörare för kunskapsöverföring. 
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Med utgångspunkt i studiens frågeställning: Hur möjliggör Scrum för kunskapsöverföring 

mellan utvecklare? och de två första delfrågorna: (i) Var sker kunskapsöverföring i Scrum? 

(ii) Vilken typ av kunskap sprids i Scrum? kan det konstateras att då Scrum med dess olika 

ceremonier och co-location utgör utvecklarnas arbetskontext förekommer både ”dialoguing 

ba” och ”originating ba” vilka i sin tur utgör ett direkt stöd för externalisering respektive 

socialisering. Indirekt kan även ”systemising ba” och kombinering samt ”exercising ba” och 

internalisering förekomma. 

 

• Mer specifikt utgör sprintplanering och demonstration ”dialoguing ba”. Båda dessa 

ceremonier stödjer externalisering. Det innebär att den tysta kunskapen ges möjlighet 

att uttryckas och därmed anta en explicit form som övriga medarbetare kan ta del av. 

Här kan även det dagliga scrummötet indirekt leda till kunskapsöverföring.  

 

• Vad gäller co-location utgör respektive scrumteams gemensamma rum ”originating 

ba” vilket innebär att socialisering främjas. Därmed ges den tysta kunskapen möjlighet 

att överföras genom observationer och gemensamma erfarenheter.  

 

• Sprintåterblicken kan genom utvecklarnas egna förbättringsförslag indirekt stödja 

”systemising ba” och främja kunskapsöverföring genom kombinering. 

 

• Det dagliga Scrummötet kan genom en ”sidebar” indirekt stödja ”dialoguing ba” och 

leda till kunskapsöverföring genom externalisering då utvecklarna uttrycker sin 

kunskap i syfte att lösa ett specifikt problem. 

 

• Sprintplaneringen kan dessutom genom de tekniska specifikationer som utvecklarna 

skriver, indirekt stödja internalisering. I de tekniska specifikationerna antar 

utvecklarnas kunskap en explicit form för att sedan omsättas praktiskt. Därigenom 

internaliseras kunskapen hos den utvecklare som arbetar med den specifika tasken.  

 

Samtidigt visar studien att Scrum även kan hindra kunskapsöverföring mellan utvecklare då 

det finns flertalet scrumteam. Precis som Szulanski (2000) konstaterade kan kontexten alltså 

vara mer eller mindre fördelaktig när det kommer till kunskapsöverföring och en potentiellt 

värdefull kunskapstillgång inom en organisation, i detta fall inom ett scrumteam, innebär inte 

nödvändigtvis i enlighet med Szulanskis (2000) resonemang, att andra delar av 
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organisationen, i detta fall övriga scrumteam, kan nyttja denna kunskap. Därmed stämmer 

även Collison & Parcell (2004) uttalande om att problematik inom ramen för 

kunskapsöverföring till viss del beror på arbetsprocesser vilket alltså i detta fall utgörs av 

Scrum. Den tredje delfrågan: (iii) Vad kan hindra kunskapsöverföringen då Scrum används 

som arbetsmetod? besvaras enligt följande: 

 

• Då verksamheten är av en sådan karaktär att tillämpningen av Scrum kräver fler än ett 

scrumteam kan Scrum utgöra ett hinder för kunskapsöverföring mellan utvecklare i de 

olika scrumteamen. 

 

Det faktum att Scrums ceremonier enligt denna studie inte utgör ett direkt stöd för varken 

kombinering och ”systemising ba” samt internalisering och ”exercising ba”, kan vid en 

närmare eftertanke inte ses som särskilt märkligt. Som tidigare redogjorts för, definieras både 

kombinering och ”systemising ba” samt internalisering och ”exercising ba” som virtuella 

interaktioner (Nonaka et al. 2000). Det innebär med andra ord att interaktionen inte sker face-

to-face. Eftersom Scrum är en metod som förespråkar kommunikation är det därför inte 

konstigt att de delar av SECI och ba som enligt teorin bygger på face-to-face kommunikation 

utgör ett direkt stöd för kunskapsöverföring, medan de delar som inte bygger face-to-face 

kommunikation endast utgör ett indirekt stöd, sett utifrån Scrum.   

 

Med denna studie har den empiriska forskningen kunnat utökas och det finns nu belägg för att 

metoden Scrum till viss del bidrar med en kontext som möjliggör för viss typ av 

kunskapsöverföring.  

 

7.1. Implikationer för företagen 
Utifrån de restriktioner av generaliserbarhet som tidigare diskuterats, ges företag inom 

mjukvaruindustrin som avser implementera eller har implementerat Scrum som arbetsmetod, 

genom denna studie möjlighet att beakta metoden ur ett kunskapsperspektiv. Beroende på 

vilken typ av kunskapsöverföring och således vilken typ av ba ett företag avser främja, kan 

Scrum möjliggöra för viss typ av kunskapsöverföring och ba, medan metoden för annan 

kunskapsöverföring och ba inte ger något stöd. Då företag innehar en medvetenhet om detta 

kan den kunskapsöverföring som inte stöds av Scrum stödjas på annat sätt, samtidigt som de 

delar av Scrum som främjar kunskapsöverföring kan fokuseras på om så önskas. Resultaten 
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som denna studie redovisar indikerar att företag bör fokusera på sprintplanering och 

demonstration om syftet är att sprida utvecklarnas tysta kunskap till övriga utvecklare genom 

att göra den tysta kunskapen explicit. På så vis kan utvecklarnas tysta kunskap fångas upp och 

föras samman, samtidigt som kunskapen inte riskerar att försvinna om utvecklarna lämnar 

företaget. Det kan således vara en medveten strategi att använda Scrum för att främja 

kunskapsöverföring mellan utvecklarna, med syftet att garantera fortlevnaden av deras 

kunskap i företaget. 

 

Vidare kan det vara lämpligt att redan från början möjliggöra för co-location. Att låta samtliga 

utvecklare i ett scrumteam sitta tillsammans främjar socialisering eftersom scrumteamets 

gemensamma rum fungerar som ”originating ba” och således utgör ett forum för delandet av 

utvecklarnas tysta kunskap i det dagliga arbetet. Lika viktigt är dock att beakta 

kunskapsspridning mellan scrumteam, om det finns flera. I de fall det finns ett uttalat behov 

av kunskapsöverföring mellan flera Scrumteam bör en strategi för detta utarbetas, vilket 

måste göras på egen hand eftersom Scrum inte ger något stöd för detta. Förslagsvis kan en 

wiki för samtliga utvecklare skapas men även andra typer av informationsteknologi kan 

möjliggöra för spridning av explicit kunskap mellan olika scrumteam. Ett annat 

tillvägagångssätt kan vara att låta samtliga utvecklare vara med på de olika scrumteamens 

demonstrationer. På så vis kan tyst kunskap spridas i explicit form eftersom den tysta 

kunskapen visas som ett koncept eller en produkt. Då detta dessutom sker kollektivt ges 

möjlighet för direkta frågor, diskussion och feedback vilket är en viktig del i 

externaliseringen. Dessvärre kan det bli ett störningsmoment i det dagliga arbetet samtidigt 

som det är kostsamt att alltid samla alla utvecklare eftersom utvecklarna då inte kan utföra 

sina primära arbetsuppgifter. Detta är dock något som varje enskilt företag får väga mot 

möjligheten att på lång sikt skapa konkurrensfördelar genom kunskapsöverföring mellan 

medarbetarna. 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är bibehållandet och utvecklandet av expertområden 

och expertkompetens. Att låta en sådan organisationsmatris finnas kvar samtidigt som själva 

arbetet organiseras med hjälp av Scrum kan vara en god idé. Därigenom möjliggörs 

kunskapsöverföring mellan scrumteamen på ytterligare ett sätt, om fallet är att det finns 

flertalet scrumteam. 	  
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8. Diskussion 
En särskilt intressant aspekt som uppdagats under studiens gång är utvecklarnas uppfattning 

om företagets wiki. Av empirin framgår att den wiki som i dagsläget är avsedd för hela 

företaget inte används, alternativt används, beroende på vem som uttalar sig om den. Det kan 

därför diskuteras hur värdefull en sådan wiki är, om vetskapen om den och användandet av 

den skiljer sig så mycket åt. Om en wiki exempelvis ska användas i syfte att sprida kunskap är 

det därför av yttersta vikt att detta kommuniceras på ett tydligt sätt till samtliga utvecklare.  

 

Om wikin används av några få utvecklare, på grund av att vissa är ovetandes om dess existens 

eller hur den fungerar, bidrar den explicita kunskapen i denna inte till någonting, Då utgör 

wikin snarare ett hinder eftersom vissa utvecklare lägger sin tid på att skriva explicit kunskap 

däri, som sedan inte kommer till användning för alla. Det är därför viktigt att kommunicera 

om och hur kunskap ska spridas genom en wiki för att underlätta och främja överföringen. 

 

Vidare visade empirin att ett av scrumteamen under en sprintåterblick beslutade att de skulle 

skapa en wiki för att sprida kunskap inom och eventuellt mellan scrumteamen. Eftersom 

sprintåterblicken sker efter varje avklarad sprint, kan arbetsprocesserna förbättras 

kontinuerligt och således även processer för kunskapsöverföring. Genom att scrumteamet ges 

möjlighet att reflektera över arbetet kan problem, så som svårigheter med att dela kunskap 

mellan utvecklarna, komma upp till ytan. En lösning på problemet blir då specifikt utvecklad 

för det aktuella teamet, något som bör ses som positivt då det anpassas till hur just deras 

arbete utförs.  

 

I studiens fall tyckte det aktuella scrumteamet att en wiki var lämplig. Ett annat scrumteam 

kanske hade valt en annan teknologi, ett annat tillvägagångssätt. Om utvecklare, eller 

medarbetare överlag, själv uppmärksammar att det finns ett behov av kunskapsöverföring 

torde det innebära att de innehar en genuin vilja vad gäller att ta del av andras kunskap och 

vilja att dela med sig. Något som borde innebära att det finns ett inneboende engagemang och 

vilja för kunskapsöverföringen.  

 

En annan intressant aspekt är hur Scrum tillämpas. För att metoden ska passa verksamheten 

måste den anpassas till den aktuella kontexten, vilket för företag EC resulterade i tre 

permanenta scrumteam. Som nämnt baseras den teoretiska beskrivningen av metoden på ett 
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scrumteam och i praktiken kan det därför vara utmanande att tillämpa metoden med tre 

scrumteam. Varje scrumteam ska i sin tur ha sprintplanering, dagligt scrummöte, 

demonstration och sprintåterblick vilket kan vara svårt att hantera rent schemamässigt. För att 

underlätta införandet valde EC att starta de olika scrumteamen med ett par veckors mellanrum 

samt förlägga sprint-start och sprint-slut på olika veckodagar. I andra företag kan detta te sig 

annorlunda beroende på hur många scrumteam som skapas, vad de arbetar med, etc. Oavsett 

så handlar det om att anpassa metoden till rådande omständigheter.  

 

Vidare medförde företagets arbetslokal att co-location inte kunde anammas fullt ut och varför 

de fick anpassa scrumteamens placering till dess att en fullständig co-location kan 

genomföras. I detta sammanhang är det intressant att diskutera huruvida det alltid är lämpligt 

att placera ett större antal utvecklare tillsammans i ett rum. Även om co-location avser främja 

kommunikation och kunskapsutbyte, kan det för vissa säkerligen vara störande att sitta i ett 

rum omgiven av ett visst antal kollegor. Somliga arbetar bättre ostört medan andra tycks bli 

kreativa i en dynamisk miljö.  

 

8.1. Förslag på fortsatt forskning 
Med de restriktioner av generaliserbarhet som tidigare diskuterats, har denna studie visat att 

viss kunskapsöverföring mellan utvecklare möjliggörs då Scrum används som arbetsmetod 

samt att Scrum utgör ett hinder för kunskapsöverföring mellan utvecklare i olika scrumteam. 

Förslag på fortsatt forskning är att applicera denna studies synteser på andra företag som 

arbetar med Scrum, och därigenom eventuellt styrka dessa. Det vore även intressant att mer 

djupgående studera hur kunskapsöverföring mellan scrumteam kan ske på bästa sätt. 

Exempelvis kan olika typer av informationsteknologi behandlas i syfte att ta reda på vilken 

informationsteknologi som är den mest effektiva. Vidare skulle en studie om hur och på vilket 

sätt artefakterna i Scrum stödjer kunskapsöverföring utgöra ett komplement till denna studie 

och därmed öka förståelsen för hur Scrum möjliggör för kunskapsöverföring. Slutligen skulle 

det ur ett kunskapsperspektiv vara intressant med en jämförande studie mellan Scrum och 

vattenfallsmetoder, alternativt någon annan agil metod, för att undersöka om den ena metoden 

är bättre än den andra vad gäller främjandet av kunskapsöverföring mellan utvecklare. 
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